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Szko³a Podstawowa Nr 55

wietlica szkolna
to nie przechowalnia
Wertuj¹c prasê i przegl¹daj¹c tematyczne strony
internetowe trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e wietlice szkolne odkryte zosta³y dla owiaty dziêki obawom o los szeciolatków w szkole. Jakby wczeniej
nikt nie dba³ i nie troszczy³ siê o jakoæ ich pracy.
Ka¿dy, kto pracuje w szkole, wie, ¿e nie jest to
prawd¹. Urzêdnicy jednak lubi¹ myleæ, ¿e od ich
dzia³añ zaczê³o siê to, co w owiacie istotne i wartociowe. I tak co kadencjê.
Na co dzieñ dowiadczamy, jak mocno tkwi¹ w ludzkiej wiadomoci mity o pracy w szkolnej wietlicy:
1. to ³atwa praca,
2. nic nie trzeba robiæ, bo dzieci bawi¹ siê same,
3. nie trzeba planowaæ pracy, wystarczy kilka gier,
klocki i kredki.
Tylko codzienna praca z dzieæmi mo¿e uzmys³owiæ niedowiarkom twarde fakty:
1. praca z dzieæmi w okresie tak intensywnego
rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i spo³ecznego to zajêcie wymagaj¹ce wzmo¿onej uwagi i ci¹g³ej gotowoci do zmian,
2. dzieci maj¹ w sobie ogromn¹ ochotê na podejmowanie nowych wyzwañ, uczestniczenie w nowych zabawach, sprawdzania siê w nowych rolach
i oczekuj¹, ¿e wychowawca pomo¿e im poszukiwaæ
i odkrywaæ,
3. oferta zajêæ musi byæ tak bogata, by daæ dziecku mo¿liwoæ wyboru, czasem wielokrotnego.
Praca w wietlicy absorbuje tak samo jak praca
ka¿dego innego nauczyciela i tak samo prowadzi
do poznawania rodowiska lokalnego oraz jego potrzeb. Z tego powodu w 2000 roku z inicjatywy wychowawców wietlicy powsta³o szkolne ko³o Towarzystwa Przyjació³ Dzieci, którego celem jest niesienie pomocy uczniom znajduj¹cym siê w trudnej

sytuacji ekonomiczno  spo³ecznej. rodki zbierane
s¹ dwa razy w roku w czasie kiermaszów bo¿onarodzeniowego i wielkanocnego. wietliczaki chêtnie
w³¹czaj¹ siê, czêsto z rodzicami, w organizacjê stoisk. Pod okiem nauczycieli przygotowuj¹ artyku³y
wi¹teczne, dziêki pomocy rodziców i innych nauczycieli na kiermaszowy stó³ trafiaj¹ obok wi¹tecznych ozdób równie¿ ciasta i ciasteczka. Uczniowie samodzielnie prowadz¹ stoiska kiermaszowe, co
jest dla nich nagrod¹ i wyró¿nieniem, bo dowodzi
zaufania, jakie siê w nich pok³ada. Dochód przeznaczany jest na pomoc potrzebuj¹cym z naszej wietlicy i szko³y. Takie dzia³ania przyczyniaj¹ siê do rozwijania wra¿liwoci na los innych. Dzieci bardzo
dobrze odnajduj¹ siê w nowych rolach, ucz¹c siê
jednoczenie samodzielnoci i odpowiedzialnoci.
wietlica Szko³y Podstawowej Nr 55 w Szczecinie
jest du¿¹ wietlic¹. Uczêszcza do niej ponad 400
uczniów, pomimo to staramy siê , aby dzieci spêdza³y czas w sposób urozmaicony i ¿eby wietlica nie
by³a przechowalni¹, lecz miejscem wspólnej zabawy, do której chce siê przychodziæ.
Realizujemy autorskie programy, bêd¹ce sum¹ w³asnych dowiadczeñ, których celem jest lepsza organizacja dzia³añ dydaktyczno-wychowawczych, optymalne dostosowanie metod pracy i rodzaju zadañ do potrzeb i mo¿liwoci konkretnej grupy wiekowej. S¹ to:
 program profilaktyczny Bezpieczna wietlica,
 Weso³e witaminki  wietlicowy program prozdrowotny,
 Czytamy razem  program popularyzuj¹cy
czytelnictwo,
 program rekreacyjny Skakankowy zawrót g³owy,
 Hop, hop na ludowo, czyli poznajemy polsk¹
kulturê etniczn¹.
Wspólne tworzenie i realizacja programów pozwala
zachowaæ szczególnie wartociowe dowiadczenia
i trafne pomys³y, które przynios³y wymierne efekty
edukacyjne.
Imprezy wietlicowe stanowi¹ ulubion¹ formê spêdzania czasu wietliczków, mimo ¿e odbywaj¹ siê cyklicznie, ciesz¹ siê du¿¹ popularnoci¹. Nale¿¹ do
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nich: Pasowanie na wietliczanina, w ostatnich
latach zamienione na Spotkanie w wietlicowej gromadzie, Andrzejki, Miko³ajki, Powitanie
wiosny, Dzieñ Ziemi. W latach 2010-2013 organizowalimy Dzieñ Pluszowego Misia dla wszystkich grup wietlicowych.
Do tradycji wietlicy SP 55 na sta³e wesz³a organizacja turniejów. Jest to turniej warcabowy, szachowy oraz turniej halmy. Jako nauczyciele  wychowawcy wietlicy cieszymy siê, ¿e uczniowie tak
chêtnie bior¹ udzia³ w wymienionych turniejach.
Dziêki temu Warcaby, Szachy i Halma sta³y siê grami popularnymi, ucz¹cymi zdrowej rywalizacji i
wspieraj¹cymi rozwój intelektualny naszych
uczniów. Nawet przegrana w naszej wietlicy jest
nagradzana, poniewa¿ ka¿dy uczestnik turnieju
otrzymuje dyplom i upominki pocieszenia, a g³ówni
zwyciêzcy atrakcyjne nagrody, gratulacje dyrekcji i
pracowników wietlicy oraz uznanie rówieników.
W celu rozwijania zainteresowañ i zdolnoci
plastycznych wietlica nasza organizuje konkursy plastyczne o ró¿norodnej tematyce . W ostatnich latach powsta³y prace plastyczne na nastêpuj¹ce konkursy: Portret kole¿anki i kolegi,
Z niczego  co (konkurs plastyczno-ekologiczny), Kwiatowe kompozycje, Recepta na
zdrowie, Barwy jesieni, Plakat reklamuj¹cy wietlicê szkoln¹ i Jesienna kompozycja przestrzenna. Zorganizowany zosta³ tak¿e
Festiwal kreatywnoci. W zakresie twórczoci literackiej mo¿emy pochwaliæ siê wydaniem
ksi¹¿ki pt: Opowieæ o zaj¹czku Jaku, której
autorami i ilustratorami s¹ uczniowie ubieg³orocznych klas drugich, uczêszczaj¹cy do wietlicy SP 55. Nasze wietliczaki chêtnie bior¹
udzia³ w licznych konkursach zewnêtrznych, na
których zdobywaj¹ nagrody i wyró¿nienia. Prace plastyczne wys³alimy na : miêdzyszkolny
konkurs na Najciekawszy stroik wielkanocny, Najpiêkniejsza ozdobê choinkow¹,
Ahoj morska przygodo i Moja mleczna kraina Du¿ym osi¹gniêciem by³o zdobycie III miej-

sca i trzech wyró¿nieñ w Miejskim konkursie
twórczoci plastycznej  Mamo, tato, niech to
bêdzie bezpieczne lato.
Innymi wietlicowymi inicjatywami w zakresie poznawania wiata ciekawego jest: koncert kolêd w
wykonaniu orkiestry wojskowej, spotkanie i prezentacja audiowizualna Dzieci z Nepalu podró¿niczki
Ma³gorzaty G³owackiej, Dzieñ drzewa, po³¹czony
z zasadzeniem sosny na klombie przed szko³¹., prowadzenie zajêæ z zakresu piewaj¹cej ortografii,
Zabawa z angielskim czy wspó³praca z Polskim
Zwi¹zkiem Dzia³kowców. Wspó³praca ta zapocz¹tkowana zosta³a w 2005 roku i polega organizowaniu
sta³ych tematycznych spotkañ z dzia³kowcami na terenie ogrodów, których celem jest szerzenie wród
uczniów wiedzy ekologicznej i nauka obserwacji przyrody w okresie ró¿nych pór roku. Spotkania na pobliskich dzia³kach sta³y siê naszymi sta³ymi wietlicowymi ma³ymi wycieczkami. Widzimy, i¿ efektem wspó³pracy jest rozwój zainteresowania uczniów przyrod¹
i oraz kszta³towanie postawy poszanowania otaczaj¹cego rodowiska naturalnego. Wszystkie wymienione dzia³ania mo¿emy realizowaæ dziêki uprzejmoci dzia³kowców z Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych im. Mieszka I-go w Szczecinie. To tam organizowane jest Powitanie Wiosny, odbywaj¹ siê zajêcia edukacyjne w plenerze. Co roku dzieci ze wietlicy zapraszane s¹ na wystawê plonów dzia³kowych
po³¹czon¹ z degustacjê soczystych warzyw i owoców. W tym roku dzieci ogl¹da³y oryginalny wieniec
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do¿ynkowy, uczestniczy³y w spotkaniu z pszczelarzem i pozna³y dzie³a miejscowego artysty rzebiarza.
Dziêki takiej wspó³pracy wietliczaki chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach wietlicowych odbywaj¹cych siê
nie tylko na terenie szko³y. Oprócz wspólnej zabawy
powy¿sze imprezy przyczyniaj¹ siê do integracji grup,
ucz¹ akceptacji siebie i innych oraz wzbogacaj¹ ich
wiedzê o wiecie.
Codzienn¹ prac¹ staramy siê udowodniæ, ¿e wietlica szkolna mo¿e intensyfikowaæ i wzmacniaæ naukê szkoln¹, wspieraæ naturalny rozwój dziecka,
pomagaæ w pokonywaniu szkolnych trudnoci,
uczyæ i wychowywaæ, pomagaæ w integrowaniu
szko³y ze rodowiskiem lokalnym, ale potrzeba jej
, bardziej ni¿ kredek i klocków, zaufania w kompetencje, umiejêtnoci i chêæ dzia³ania jej pracowników.
Renata Lepieszkiewicz
Katarzyna Rymkiewicz
 Szko³a Podstawowa Nr 55 w Szczecinie

SCENARIUSZ
turnieju WARCABOWEGO
wietlicy SZKOLNEJ SP 55
2016/2017
1. Termin rozgrywek turniejowych: padziernik 2016
2. Cele ogólne:
 popularyzacja gier logicznych w wietlicy
 rozwój intelektualny dzieci
 podniesienie poziomu gry
 wspólna zabawa.
3. Cele szczegó³owe:
uczniowie:
 znaj¹ zasady gry w WARCABY
 rozwijaj¹ logiczne mylenie  umiejêtnoæ przewidywania, planowania
 ucz¹ siê cierpliwoci i pracy w skupieniu
 potrafi¹ przyjmowaæ sukcesy i pora¿ki wspó³zawodnicz¹c w rozgrywkach miêdzy sob¹
 ucz¹ siê racjonalnego oceniania w³asnych umiejêtnoci
 szanuj¹ i nie lekcewa¿¹ swoich przeciwników.
4. Metoda: gry logiczne.
5. Forma: gra w parach.
6. rodki dydaktyczne: plansza gry, pionki
7. Uczestnicy: uczniowie klas I, II, III.
8. Odpowiedzialna za turniej i przebieg rozgrywek  mgr Renata Lepieszkiewicz.
9. Kalendarium imprezy:
 Nauka i doskonalenie gry w warcaby z u¿yciem
standardowej planszy  od pocz¹tku roku szkolnego
 og³oszenie naboru do turnieju wród uczniów
uczêszczaj¹cych do wietlicy  padziernik 2016
 przekazanie pe³nej informacji uczniom i ich opiekunom na temat turnieju  informacja w formie pisemnej
na drzwiach wietlicy i stronie www szko³y oraz ustna
w trakcie zajêæ wietlicowych  terminy, zasady rekrutacji i awansu w turnieju, przypomnienie zasad gry
oraz doboru partnerów turniejowych  padziernik 2016
 zebranie listy uczestników do turnieju sporód
klas I-III (pazdziernik 2016)
 przeprowadzenie rozgrywek  padziernik/listopad 2016, w salach 104, 105 i 014
 uroczyste wrêczenie dyplomów i nagród - listopad/ grudzieñ 2016.
10. Zasady uczestnictwa i gry:
 Uczestnikiem turnieju warcabowego mo¿e byæ
ka¿dy uczeñ uczêszczaj¹cy do szkolnej wietlicy, który ocenia swoje umiejêtnoci gry za wystarczaj¹ce.
 Zamkniêcie listy uczestników nastêpuje w oznaczonym w pisemnej informacji terminie.
 Zg³oszeni uczestnicy losuj¹ w obecnoci pracownika wietlicy oraz innych uczestników numer

pod którym zostaj¹ zapisani na licie uczestników
danej grupy wiekowej.
 W pierwszym etapie graj¹ ze sob¹ uczestnicy
s¹siaduj¹cy na licie: 1-2, 3-4, 5-6 itd.
 W dalszych rozgrywkach uczestnicz¹ zwyciêzcy I etapu, którzy s¹siaduj¹ ze sob¹ na licie: 1-2
contra 3-4 itd.
 Jeli w I etapie oka¿e siê, i¿ uczestnik nie zna
zasad gry, wykonuje nieregulaminowe ruchy lub
¿¹da wyjaniania zasad, odpada z gry, a jego przeciwnik wygrywa partiê.
 Jeli w ostatnim etapie znajdzie siê 3 uczestników obowi¹zuje zasada gry ka¿dy z ka¿dym, za
zwyciêstwo uczestnik otrzymuje 1 punkt, a o miejscu decyduje liczba zdobytych punktów.
 W ka¿dej rozgrywce uczestniczy 2 graczy turniejowych oraz opiekun, pe³ni¹cy rolê sêdziego.
 W rozgrywkach u¿ywa siê standardowej planszy
gry, ka¿dy z uczestników gra 12 pionkami, a jego celem
jest wyeliminowanie wszystkich pionków przeciwnika.
 Kolejnoæ wykonywania ruchów: zaczyna
uczestnik, który wylosowa³ bia³e pionki.
Zasady:
 Ka¿dy zwyk³y pionek przesun¹æ mo¿na jedynie
do przodu.
 Damka porusza siê swobodnie o dowoln¹ liczbê
pól we wszystkich kierunkach.
 Zbiæ pionek przeciwnika mo¿na w ka¿dym kierunku.
 Jeli gracz ma do wykonania 2 bicia, bezwzglêdne pierwszeñstwo ma bicie damk¹.
 Za niewykonanie bicia obowi¹zuje zasada utraty pionka [za niebicie tracisz ¿ycie].
 Je¿eli na planszy pozosta³y jedynie damki, a gracze wykonali 20 ruchów bez bicia, grê rozpoczyna
siê od pocz¹tku z pe³n¹ liczb¹ pionków.
 Czas rozgrywki: 5-10 minut.

WIETLICOWY turniej
HALMY  MA£EJ I DU¯EJ
Scenariusz
1. Termin rozgrywek turniejowych: MARZEC 
MAJ 2017
2. Cel ogólny:
* popularyzowanie gier logicznych w wietlicy
* rozwój intelektualny dzieci
* wspólna zabawa
3. Cele szczegó³owe:
uczniowie:
* znaj¹ zasady gry w Halmê
* rozwijaj¹ logiczne mylenie  umiejêtnoæ przewidywania, planowania
* ucz¹ siê cierpliwoci i pracy w skupieniu

* potrafi¹ przyjmowaæ sukcesy i pora¿ki wspó³zawodnicz¹c w rozgrywkach szachowych miêdzy sob¹
* ucz¹ siê racjonalnego oceniania w³asnych umiejêtnoci
* potrafi¹ szanowaæ i nie lekcewa¿yæ swojego
przeciwnika.
4. Metoda: gry logiczne.
5. Forma: gra w parach.
6. rodki dydaktyczne: plansza gry, pionki
7. Uczestnicy: uczniowie klas 0, I, II, III.
8. Odpowiedzialna za turniej i przebieg rozgrywek
- mgr Renata Lepieszkiewicz.
9. Kalendarium imprezy:
* Nauka i doskonalenie gry w Halmê z u¿yciem
standardowej planszy oraz wersji minigry  od pocz¹tku roku szkolnego
* og³oszenie naboru do turnieju Halmy wród
uczniów uczêszczaj¹cych do wietlicy - marzec 2017
* przekazanie pe³nej informacji uczniom i ich opiekunom na temat turnieju - informacja w formie pisemnej na drzwiach wietlicy i stronie www szko³y
oraz ustna w trakcie zajêæ wietlicowych - terminy,
zasady rekrutacji i awansu w turnieju, przypomnienie zasad gry oraz doboru partnerów turniejowych
 marzec 2017
* zebranie listy uczestników do turnieju sporód
klas 0-III (marzec 2017)
* przeprowadzenie rozgrywek  marzec/kwiecieñ 2017
* uroczyste wrêczenie dyplomów i nagród maj czerwiec 2017
10. Zasady uczestnictwa i gry:
* Uczestnikiem turnieju Halmy mo¿e byæ ka¿dy
uczeñ uczêszczaj¹cy do szkolnej wietlicy, który
ocenia swoje umiejêtnoci gry za wystarczaj¹ce.
* Zamkniêcie listy uczestników nastêpuje w oznaczonym w pisemnej informacji terminie.
* W I etapie uczestnicy graj¹ w parach zgodnie z
kolejnoci¹ zg³oszeñ do turnieju.
* W dalszych rozgrywkach uczestnicz¹ zwyciêzcy poprzedniego etapu
* Jeli w I etapie oka¿e siê, i¿ uczestnik nie zna
zasad gry, wykonuje nieregulaminowe ruchy lub
¿¹da wyjaniania zasad, odpada z gry, a jego przeciwnik wygrywa partiê.
* Jeli w ostatnim etapie znajdzie siê 3 uczestników obowi¹zuje zasada gry "ka¿dy z ka¿dym", za
zwyciêstwo uczestnik otrzymuje 1 punkt, a o miejscu decyduje liczba zdobytych punktów.
* W ka¿dej rozgrywce uczestniczy 2 graczy turniejowych oraz opiekun, spe³niaj¹cy rolê sêdziego,
a jego udzia³ zapewnia optymaln¹ liczbê pionków
na planszy w trakcie gry. Sêdzia gra tak, by wygraæ,
ale jego wynik nie jest punktowany.
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* Uwaga, nowoæ!!! w rozgrywkach u¿ywa siê 2
rodzajów plansz:
klasy 0-1 plansza ma³a, ka¿dy z uczestników dysponuje 6 pionkami
klasy 2-3 plansza standardowa, ka¿dy z uczestników ma 15 pionków
* celem gry jest jak najszybsze ustawienie wszystkich swoich pionków przeciwleg³ym naro¿niku
* Kolejnoæ wykonywania ruchów: zaczyna sêdzia, kolejnoæ zgodna z ruchem wskazówek zegara.
* Uczestnik wygrywa partiê, jeli w danej kolejce
jako jedyny zakoñczy³ grê.
* Zasady ruchu pionków: ruch odbywa siê miêdzy polami po³¹czonymi lini¹ w dowolnym kierunku; jeli pionek wykona ruch miêdzy najbli¿szymi
polami, nie mo¿e przeskoczyæ pionka przeciwnika,
jeli przeskoczy³ pionek przeciwnika, mo¿e przeskoczyæ nastêpne o ile za nimi znajduje siê wolne pole;
iloæ skoków w 1 ruchu nie jest ograniczona liczbowo, decyduje sytuacja na planszy. Nie ma zbijania
pionków. Ruch mo¿e byæ wykonany tylko jeli jest
wolne pole pozwalaj¹ce na przestawienie pionka.
* Wyj¹tek! Jeli 1 z uczestników ustawi³ w docelowym naro¿niku 14 pionków i wykonuje ostatni ruch,
ale pole zajête jest przez przeciwnika, uznaje siê ruch za
wykonany lub przestawia pionek przeciwnika do startowego naro¿nika, zgodnie z umow¹ miêdzy graczami.
Uzasadnieniem jest zasada nie blokowania dostêpu
do domku gracza, a podstawow¹ przestrzeni¹ gry
jest plansza znajduj¹ca siê pomiêdzy kolorowymi naro¿nikami, zwanymi przez uczniów domkami.
* Czas rozgrywki: ma³a halma  ok. 5 minut, du¿a
halma 20-30 minut.
Renata Lepieszkiewicz
Katarzyna Rymkiewicz

Program dla wietlicy szkolnej

Weso³e witaminki
PROGRAM EDUKACYJNY DLA WIETLICY
SZKOLNEJ
WPROWADZENIE
Potrzebê realizacji programu o charakterze prozdrowotnym dostrzeg³am w trakcie pracy z dzieæmi w
wietlicy szkolnej, niejednokrotnie przekonuj¹c siê,
¿e np. wiedza o potrzebie mycia r¹k nie oznacza nawyku ich mycia w okrelonych sytuacjach, a wiedza, ¿e zdrowo jest jeæ owoce, nie ma prze³o¿enia
na preferowany przez uczniów sposób od¿ywiania.
Treci programu zgodne s¹ z planem wychowawczym szko³y. Program przeznaczony jest do
realizacji w grupach wietlicowych, g³ównie klas

0 i 1 SP w wymiarze 1 temat [zajêcia] tygodniowo,
dostosowany zosta³ do zaobserwowanych potrzeb i mo¿liwoci dzieci w m³odszym wieku szkolnym.
Program mo¿e byæ realizowany równolegle z innymi programami wdra¿anymi w szkole, gdy¿ jego
treci maj¹ charakter uzupe³niaj¹cy.
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program zak³ada realizacjê tematyki z 3 obszarów:
1. zasady zdrowego od¿ywiania,
2. higiena dnia codziennego,
3. aktywnoæ ruchowa.
Ka¿dy z istotnych elementów zajêæ wchodzi do
codziennej praktyki i sta³ego grafiku zajêæ, np. poranna gimnastyka, mycie r¹k, jedzenie 2 niadania,
odczytywanie informacji z piramidy zdrowia itd.
Zak³adam, ¿e program ma charakter:
· podmiotowy  zarówno nauczyciel prowadz¹cy zajêcia, jak i uczniowie w nich uczestnicz¹cy maj¹ prawo
do swobody uczestniczenia w ró¿norodnych zajêciach
· czynnociowy  program nastawiony jest na wyzwalanie dzia³añ przede wszystkim ucznia, uczeñ
nabywa i poszerza swoj¹ wiedzê,
· funkcjonalny  realizacja nastawiona jest na utrwalanie i porz¹dkowanie wiadomoci oraz na umiejêtnoæ
wykorzystania swojej wiedzy w ¿yciu codziennym
· spiralny  jest kontynuacj¹ treci kszta³cenia i
nawi¹zuje do wiadomoci i umiejêtnoci nabytych
wczeniej lub równolegle realizowanych przez wychowawcê klasy zgodnie z podstaw¹ programow¹.
CELE G£ÓWNE PROGRAMU
1. Propagowanie zdrowego stylu ¿ycia.
2. Kszta³towanie w³aciwych nawyków zdrowotnych w zakresie ¿ywienia, higieny codziennej oraz
aktywnoci fizycznej.
3. Przygotowanie dziecka do samodzielnoci.
CELE SZCZEGÓ£OWE
Uczeñ:
1. W³aciwie i starannie myje rêce przed jedzeniem, po przyjciu z podwórka, po wyjciu z toalety.
2. Wskazuje 3 wa¿ne dla zdrowia elementy: jedzenie, czystoæ i ruch.

3. Myje owoce przed jedzeniem.
4. Trafnie wskazuje pokarmy, które mog¹ byæ zdrowym drugim niadaniem ucznia.
5. Trafnie wskazuje artyku³y spo¿ywcze, których
spo¿ywanie nale¿y ograniczaæ.
6. Trafnie odczytuje informacje z piramidy zdrowia.
7. Aktywnie uczestniczy w zajêciach ruchowych
organizowanych w wietlicy.
FORMY PRACY:
 indywidualna
 grupowa
 zbiorowa
METODY :
1. Aktywizuj¹ce  drama, zabawy ruchowe z muzyk¹, pi³k¹ lub skakank¹.
2. S³owne  czytanie, swobodna wypowied, praca z tekstem.
3. Czynne  rysowanie, uzupe³nianie tekstu,
4. Ogl¹dowe  pokaz, prezentacja, obserwacja.
PROCEDURY OSI¥GANIA CELÓW:
Niniejszy program s³u¿y nauce i uatrakcyjnieniu zajêæ.
Aby osi¹gn¹æ za³o¿one cele nale¿y:
 zapewniæ opiekê;
 rozwijaæ aktywnoæ poznawcz¹, artystyczn¹;
 rozbudzaæ zainteresowania dziecka;
 zaspokajaæ i kszta³towaæ potrzeby;
 powierzaæ ró¿nego rodzaju zadania;
 pomagaæ w rozwi¹zywaniu zadañ i problemów;
 kszta³towaæ wiadomoæ i potrzeby uczniów.
SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW:
W trakcie realizacji programu, ucznia nale¿y oceniaæ ocen¹ s³own¹ (np. pochwa³¹) za:
 aktywnoæ na zajêciach;
 samodzielnoæ w wykonywaniu æwiczeñ, poleceñ i zadañ;
 wartoæ prezentowanych prac;
 ogólny zasób zdobytych wiadomoci i umiejêtnoci.
Nagrod¹ jest równie¿ prezentacja prac dzieci
w miejscu widocznym dla wszystkich rodziców.
UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU:
Realizacja treci programowych powinna odbywaæ siê w sali wietlicowej wyposa¿onej w artyku³y

pimiennicze, pomoce dydaktyczne oraz DVD lub
na szkolnym boisku, zawsze w grupie nie przekraczaj¹cej 25 osób.
EWALUACJA PROGRAMU:
Obserwacja. Rozmowa z uczniem i z grup¹. Konkurs plastyczny. Wystawy i prezentacje wykonanych prac. Quiz.
BIBLIOGRAFIA:
1. Kasety z piosenkami okolicznociowymi Piosenki Misia i Margolci,
2. Wiersze ró¿nych poetów nt. higieny, zdrowego
od¿ywiania i potrzeby aktywnoci fizycznej, np.
http://www.twojecentrum.pl/poezja_dzieci.php?id=8162
3. Bajka muzyczna O Tadku niejadku, babci i
dziadku https://www.youtube.com/watch?v=QIpfUpey6p0
4. Materia³y multimedialne dotycz¹ce aktywnoci fizycznej, np. boogie Beebies https://
www.youtube.com/watch?v=linU4CJPUhI
MATERIA£
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Joanna Waleszczak
 Wychowawca wietlicy szkolnej
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Szko³a Podstawowa Nr 7

W naszej
wietlicy szkolnej
 obalamy mit
przechowalni
W Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinie podejmujemy wiele zadañ wspieraj¹cych naszych najm³odszych podopiecznych w procesie rozpoczynania
przez nich nauki w oddzia³ach przedszkolnych oraz
klasach pierwszych.
Im bardziej atrakcyjne i aktywizuj¹ce s¹ planowane zajêcia, tym ³atwiej najm³odsi rozstaj¹ siê z rodzicami u progu szko³y i chêtniej anga¿uj¹ siê w proponowane im dzia³ania. Tê zale¿noæ nasi nauczyciele
znaj¹ od lat i dlatego w toku procesu lekcyjnego
stosuj¹ ró¿norodne metody oparte na dzia³aniach
praktycznych i poznawaniu wielozmys³owym , zmieniaj¹ rodzaje proponowanych aktywnoci, dostosowuj¹ odpowiednio zadania do potrzeb i mo¿liwoci psychofizycznych dzieci oraz korzystaj¹ w coraz
wiêkszym stopniu ze sprzêtu multimedialnego.
Wielokrotnie lekcewa¿ony przez rodziców i
dzieci autorytet wychowawców wietlicy, brak
narzêdzi motywuj¹cych w postaci ocen oraz nieprzewidywalnoæ liczby i wieku cz³onków grupy, która bêdzie przebywaæ w okrelonym czasie
w wietlicy, wymagaj¹ od nauczycieli szczególnych umiejêtnoci planowania pracy i jej organizowania. Przy tym nale¿y wzi¹æ tak¿e pod uwagê
fakt, i¿ dzieci czêsto korzystaj¹ z opieki wietlicowej systematycznie przez cztery kolejne lata i
zaproponowanie im zajêæ opartych na planie pracy niezmiennie kr¹¿¹cym wokó³ tych samych zagadnieñ i treci nie wp³ywa pozytywnie na ich
zaanga¿owanie, nie wspominaj¹c ju¿ o w¹tpliwej
wartoci edukacyjnej tych zajêæ.
Celem dzia³alnoci naszej wietlicy szkolnej jest
przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed
zajêciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i mi³ym otoczeniu. W³aciwa opieka realizowana przez
nas w wietlicy umo¿liwia dziecku zaspokajanie rzeczywistych potrzeb, które staj¹ siê czynnikiem rozwoju jego osobowoci.
Swoje cele osi¹gamy poprzez zaspokajanie potrzeb dziecka w dziedzinie dzia³alnoci twórczej, rekreacyjnej oraz poprzez wype³nianie
zadañ o ró¿nym charakterze. Pe³ne i wolne wychowanie obejmuje sfery wynikaj¹ce z uniwer-

salnych wyznaczników etycznych, kulturalnych, estetycznych, duchowych i zdrowej kondycji fizycznej. Wychowawczo i spo³ecznie po¿yteczne s¹ zajêcia propaguj¹ce zachowanie
oraz postawy ekologiczne i humanitarne.
Dzia³alnoæ kompensacyjna wietlicy polega
na tym, ¿e wychowawcy zapewniaj¹ uczniom najbardziej tego potrzebuj¹cym  odpowiednie warunki do pracy przy odrabianiu lekcji i przyswajaniu prawid³owych nawyków uczenia siê. Treæ
zajêæ skorelowana z programem nauczania wzbogaca i rozszerza intelektualne mo¿liwoci i zainteresowania dzieci, stymuluj¹c ich aktywnoæ umys³ow¹ w szerszym zakresie ni¿ mo¿e to mieæ miejsce w szkole na lekcji.
Praca dydaktyczno-wychowawcza ma na celu
przyczyniania siê do wszechstronnego rozwoju
osobowoci ucznia, zw³aszcza jego rozwoju moralnospo³ecznego i umys³owego. Proces ten winien sprzyjaæ budzeniu zainteresowañ, rozwijaniu zdolnoci poznawczych, wzbogacaniu wiedzy
i kszta³towaniu umiejêtnoci ucznia. Stosowane
w wietlicy ró¿ne formy i metody pracy przyczyniaj¹ siê do rozwoju mowy i mylenia dziecka w
m³odszym wieku szkolnym, udoskonalaj¹ nabyte
umiejêtnoci czytania i pisania; rozwijaj¹ wyrazistoæ mowy przez recytacjê wiersza, opowiadanie i zbiorowe czytanie czasopism dzieciêcych.
Wdra¿aj¹ do analizy utworu literackiego przez inscenizacyjne formy wi¹zania s³owa z dzia³aniem
czy plastyczn¹ ekspresj¹ dziecka. Gry zabawy dydaktyczne rozwijaj¹ u dzieci wyobraniê, aktywnoæ twórcz¹ i matematyczn¹.
Pomys³ ten wietnie wkomponowa³ siê w nasz
system wspieraj¹cy dzieci 5, 6 i 7 letnie w przekraczaniu progu szkolnego. Jako najbardziej usystematyzowany jego element, konsekwentnie realizowany w grupach 0-I od wrzenia do czerwca,
pozytywnie wp³yn¹³ na rozwój umiejêtnoci adaptacyjnych najm³odszych dzieci. Nawi¹za³y one
relacje rówienicze w oparciu o wspó³dzia³anie,
pomoc kole¿eñsk¹, naladownictwo i poczucie
przynale¿noci do tej samej spo³ecznoci szkolnej, któr¹ tworzyli ju¿ uczniowie klas pierwszych
po uroczystym pasowaniu.
Dzieci pracuj¹c metod¹ projektu s¹ bardziej
kreatywne, rozwijaj¹ swoje zdolnoci poznawcze oraz ucz¹ siê wspó³pracy. Ucz¹ siê tak¿e szukania i selekcjonowania informacji, rozmowy z
ludmi wa¿nymi dla ich projektu, a tak¿e poznaj¹
mo¿liwoci techniki komputerowej i internetu.
Udzia³ w projekcie pozwala równie¿ na prze³amywanie w³asnych s³aboci (np. niemia³oci,
braku wiary w siebie).

Praca z wykorzystaniem tej metody, ze wzglêdu na wysok¹ efektywnoæ, mo¿e byæ stosowana w zró¿nicowanej wiekowo grupie, dlatego zastosowanie jej w wietlicy jest szczególnie zasadne. Planowane dzia³ania nauczycieli i zadania dla uczniów dostosowane odpowiednio do
mo¿liwoci i potrzeb dzieci na poszczególnych
poziomach nauczania gwarantuj¹ osi¹gniêcie
za³o¿onych celów edukacyjnych i wychowawczych.
W kolejnych latach realizowane by³y projekty pt.
wiat bani  banie wiata, wiat sztuki  sztuka wiata, wiat wokó³ nas, wiat w s³owach, które prezentujemy szczegó³owo na naszej
stronie internetowej w zak³adce wietlica.
Doskonal¹ce umiejêtnoæ samodzielnego czytania i s³uchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadañ, prasy
dla dzieci), wzbogacaj¹ce posiadane wiadomoci,
zaspokajaj¹ce ciekawoæ wiata (czytanie ksi¹¿ek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dzieæmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne), kszta³tuj¹ce umiejêtnoci wypowiadania siê na zadany i dowolny temat, formu³owanie pytañ i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki
z dzieæmi, zabawy typu  dokoñcz zdanie, opowiedz co by³o dalej?, 20 pytañ), kszta³tuj¹ce
umiejêtnoæ wykorzystywania zdobytej wiedzy
(konkursy, quizy, rozwi¹zywanie i uk³adanie krzy¿ówek, zagadek, gry dydaktyczne, uk³adanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
æwicz¹ce umiejêtnoæ zapamiêtywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajêcia muzyczne), wyzwalaj¹ce ekspresjê twórcz¹
(pisanie bajek, opowiadañ, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajêcia muzyczne), zwiêkszaj¹ce sprawnoæ fizyczn¹, wyrabiaj¹c koordynacje ruchow¹
(gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),
relaksuj¹ce i wyciszaj¹ce (relaks przy muzyce,
wizualizacja, bajki terapeutyczne, dowolne zabawy dzieci).
Zajêcia te prowadzone s¹ zarówno przed po³udniem, jak i w godzinach popo³udniowych ze
wzglêdu na dwuzmianowy plan lekcji w szkole.
Tak wiêc, niezale¿nie od pory przyjcia i wyjcia
dziecka ze wietlicy, zawsze w godzinach 7-17
bêdzie mog³o ono w sposób atrakcyjny i bezpieczny spêdziæ czas, z umiechem zabieraj¹c do domu
oprócz tornistra spory zapas nowej wiedzy i umiejêtnoci do wykorzystania w ka¿dej sytuacji.
Joanna Ch³opecka
 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
pedagog specjalny, wicedyrektor
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Plan pracy wietlicy w Szkole Podstawowej Nr 7
w Szczecinie w roku szkolnym 2015/2016

Projekt: wiat Sztuki
 Sztuka wiata
Powiedz mi, a zapomnê,
poka¿ mi, a zapamiêtam,
zaanga¿uj mnie, a zrozumiem.
Konfucjusz

G³ówne za³o¿enia projektu:

Metoda projektu pomaga w przygotowaniu dzieci do ¿ycia w grupie, szkole, spo³eczeñstwie. Nie
tylko sprzyja przyswajaniu wiadomoci, lecz tak¿e
uczy rozwi¹zywania konfliktów, dzielenia siê odpowiedzialnoci¹ za realizacjê planów, wymiany zdañ,
pogl¹dów czy sugestii. Dzieci pracuj¹c metod¹ projektu s¹ bardziej kreatywne, rozwijaj¹ swoje zdolnoci poznawcze oraz ucz¹ siê wspó³pracy. Ucz¹
siê tak¿e szukania i selekcjonowania informacji,
rozmowy z ludmi wa¿nymi dla ich projektu, a tak¿e poznaj¹ mo¿liwoci techniki komputerowej i
Internetu. Udzia³ w projekcie pozwala równie¿ na
prze³amywanie w³asnych s³aboci (np. niemia³oci, braku wiary w siebie).
Praca z wykorzystaniem tej metody, ze wzglêdu
na wysok¹ efektywnoæ, mo¿e byæ stosowana w
zró¿nicowanej wiekowo grupie, dlatego zastosowanie jej w wietlicy jest szczególnie zasadne. Planowane dzia³ania nauczycieli i zadania dla uczniów
dostosowane odpowiednio do mo¿liwoci i potrzeb
dzieci na poszczególnych poziomach nauczania
gwarantuj¹ osi¹gniêcie za³o¿onych celów edukacyjnych i wychowawczych.
Przedstawiany projekt jest kontynuacj¹ dzia³añ
wychowawców wietlicy z poprzedniego roku, kiedy poszukuj¹c cech charakterystycznych i kultur
ró¿nych krajów dzieci mia³y okazjê poznaæ wiat
bani polskich, skandynawskich, rosyjskich i chiñskich. Pozytywna ocena atrakcyjnoci zajêæ i zaanga¿owanie uczestników w realizacjê poprzedniego
projektu sk³oni³a nauczycieli do decyzji wyboru tej
formy pracy tak¿e w bie¿¹cym roku szkolnym. Planuj¹c dzia³ania edukacyjne i wychowawcze oparto
siê na metodach aktywizuj¹cych pracê dzieci, rozbudzaj¹cych ich naturalne potrzeby twórcze i poznawcze.
Niniejszy projekt wprowadza uczniów w wiat
sztuki, która jest jednym z przejawów ludzkiej kultury i od zawsze towarzyszy³a cz³owiekowi w pracy,
zabawie, odpoczynku. Z pocz¹tku s³u¿¹c celom prak-
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tycznym  pomaga³a w pracy zespo³owej, by³a
form¹ komunikacji, póniej sta³a siê tak¿e elementem to¿samoci zbiorowej. Dlatego w planowanej
prezentacji sztuki zaakcentowano narodowe i regionalne pojmowanie kultury w wybranych piêciu krajach europejskich: Polsce, Anglii, Grecji, Francji i
we W³oszech. Zagadnienia zwi¹zane z malarstwem,
rzeb¹, architektur¹ i muzyk¹ cile koreluj¹ z tematyk¹ historii i geografii tych pañstw.

G³ówne cele projektu:

Cele edukacyjne:
 Poznanie podstawowego zasobu pojêæ i terminów w obrêbie sztuki dla umo¿liwienia mówienia o
zjawiskach artystycznych jêzykiem zbli¿onym do
profesjonalnego oraz rozumienia tekstów o sztuce
w opracowaniach popularno-naukowych, co stanie siê platform¹ dla rozwijania zainteresowañ artystycznych;
 Poznanie i utrwalenie w pamiêci podstawowego
kanonu wielkich twórców i ich najwa¿niejszych dzie³;
 Wyposa¿enie uczniów, poprzez wielkie wzorce i
w³asn¹ dzia³alnoæ plastyczn¹, w podstawowe umiejêtnoci w zakresie warsztatu plastycznego, co
umo¿liwi im aktywny udzia³ w kulturze.
 Stwarzanie uczniowi mo¿liwoci do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej.
 Przygotowanie dziecka do odbioru i prze¿ycia
dzie³a muzycznego czy plastycznego.
Cele wychowawcze:
 Rozbudzenie motywacji zajmowania siê sztuk¹.
Otwieranie na wartoci duchowe, le¿¹ce poza sfer¹
cechuj¹cego wspó³czesn¹ cywilizacjê pragmatyzmu
i doranego utylitaryzmu, stanowi¹ce ród³o pe³niejszego, bogatszego ¿ycia.
 Kszta³towanie postaw twórczych  uniwersalizacja etosu twórczoci z jej nieod³¹cznymi atrybutami: kreatywnoci¹, staraniem o doskona³oæ efektów, innowacyjnoci¹, mia³oci¹ w podejmowaniu
zadañ trudnych, autokrytycyzmem.
 Wykszta³cenie zdolnoci pe³nej percepcji - zdolnoci skupienia uwagi na strukturach zorganizowanych (dzie³ach cz³owieka) i nie zorganizowanych
(tworach natury) dla pe³nego, wyposa¿onego w
refleksjê i zdolnoæ oceny prze¿ywania wygl¹du
wiata.
 Poznanie otaczaj¹cego ucznia krajobrazu kulturowego, co sprzyja kszta³ceniu poczucia wartoci i
znaczenia najbli¿szego dziedzictwa kulturowego
oraz odpowiedzialnoci za jego trwanie.
 Wykszta³cenie umiejêtnoci spojrzenia i oceny artystycznego dorobku w³asnej ojczyzny na tle dokonañ europejskich, bez znamion poczucia ni¿szoci.

 Przez poznanie wieloci kultur i ró¿norodnoci postaw twórczych, wykszta³cenie tolerancji i uznania
wartoci pluralizmu w kulturze i ¿yciu spo³ecznym.
 Uwra¿liwienie na estetykê najbli¿szego otoczenia, zdolnoæ do oceny i kszta³towania w³asnego
wygl¹du oraz otaczaj¹cych ucznia przedmiotów.
Wstêpne przygotowanie do ¿ycia w rzeczywistoci
okrelanej jako cywilizacja obrazu  odczytywanie znaków, symboli, metafor transmitowanych przez
media i reklamê.
 Wykszta³cenie naturalnych potrzeb aktywnoci
twórczej i ekspresji w³asnej; wykszta³cenie, poprzez
atmosferê przebiegu zajêæ poczucia wartoci dzia³alnoci artystycznej jako sposobu wyra¿ania siebie, co stymuluje ochotê do zajmowania siê sztuk¹.
Miejsce i termin realizacji:
Projekt zaplanowany do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 w trakcie zajêæ edukacyjno-wychowawczych odbywaj¹cych siê w wietlicy.
Przewidywany termin prezentacji osi¹gniêæ dzieci
to maj 2016 podczas w wietlicy szkolnej i holu szko³y.
Sposoby prezentacji osi¹gniêæ uczniów:
Uzyskan¹ wiedz¹ i nabytymi umiejêtnociami
uczniowie bêd¹ mieli okazjê podzieliæ siê ze swoimi
rówienikami podczas zaplanowanych pokazów artystycznych w formie: wystaw twórczoci dzieciêcej (malarstwo, rzeba), przedstawienia teatralnego,
wystêpów wokalno-instrumentalnych.
Wystêpy, pokazy i wystawy dla rówieników, rodowiska lokalnego i rodziców bêd¹ s³u¿yæ wdra¿aniu
dzieci do wystêpowania publicznego i prezentowaniu
ich mocnych stron oraz szerzeniu idei, i¿ artyst¹ jest
ka¿dy, kto patrzy na wiat przez pryzmat emocji, a
nastêpnie tê zaobserwowan¹ rzeczywistoæ stara siê
ukazaæ na swój sposób. Przelewa swe emocje na p³ótno, zamyka je w rzebie i muzyce. Niekiedy tworzy
abstrakcyjne kompozycje, fotografuje. Przetwarza
rzeczywistoæ, wyra¿aj¹c w dzie³ach swój subiektywny punkt widzenia. Artysta tworzy wiat. Dopasowuje
go do w³asnych wyobra¿eñ i wyimaginowanych wizji.
Tworzenie pomaga zrozumieæ artycie siebie.
Osoby odpowiedzialne za realizacjê:
Koordynator projektu w wietlicy klas 0-I: Dagmara Wierzchowska
Koordynator projektu w wietlicy klas II-IV: Ma³gorzata Fabian-Mickiewicz
Osoby wspó³pracuj¹ce: wychowawcy wietlicy
Osoby zaproszone do wspó³pracy w toku realizacji projektu:
Osoby reprezentuj¹ce szczeciñski wiat twórców
muzyki, malarstwa, rzeby (wspólne muzykowanie,

piew i warsztaty artystyczne), a tak¿e rodzice
uczniów, jako osoby wspieraj¹ce realizacjê zadañ.
Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany do dzieci w wieku 5-10 lat
(uczniowie klas 0-IV) korzystaj¹cych z opieki wietlicowej.
Formy organizacyjne:
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w grupach dzieci 10-26
osób. Przewiduje siê tak¿e zadania indywidualne i wykonane w domu we wspó³pracy z rodzicami uczniów.
Zasoby materialne:
W realizacji projektu wykorzystywane bêd¹ rodki
dydaktyczne znajduj¹ce siê w wietlicy, sprzêt do
odtwarzania nagrañ muzycznych oraz rejestrowania dwiêków i prób muzykowania, plansze dydaktyczne z reprodukcjami dzie³, mapy geograficzne,
zasoby ksiêgozbioru biblioteki szkolnej oraz sprzêt
komputerowy czytelni multimedialnej. Do wykonania prac twórczych pos³u¿¹ materia³y i przybory plastyczne, wycinki z gazet, masy solne i papierowe,
sypkie produkty spo¿ywcze, sznurki, kartony, materia³y tekstylne itp.
Procedury osi¹gania celów:
W projekcie zak³ada siê dwudzielnoæ form obcowania ze sztuk¹ poprzez:
 Poznanie podstawowych zagadnieñ teoretycznych i wybranych wiadomoci z dziejów sztuki, ilustrowanych wybranymi, dostêpnymi przyk³adami.
 W³asn¹ dzia³alnoæ twórcz¹ uczniów.
Dwudzielnoæ procesu realizacji projektu: wiedza
o sztuce (rodki wyrazu plastycznego i muzycznego, zagadnienia warsztatu i elementy dziejów sztuki) oraz w³asna dzia³alnoæ ucznia stwarza w praktyce dwa warianty przebiegu zajêæ:
 gdy jej tematem jest okrelony fragment dziejów sztuki lub swobodna dzia³alnoæ twórcza na
temat zasugerowany lub dowolny;
 synchronistycznie dla obu dzia³ów  gdy celem
æwiczeñ i zadañ twórczych jest dochodzenie, w drodze dowiadczeñ w³asnych, do rozwi¹zañ , rozpoznawanych nastêpnie w dzie³ach sztuki wielkiej.
Materia³ faktograficzny obejmuje jedynie zasadnicze, najbardziej znamienne przejawy omawianych epok
i stylów w obrêbie przede wszystkim muzyki, architektury, rzeby i malarstwa, niezbêdne dla orientacji ucznia
w przemianach sztuki w ci¹gu dziejów i podstawowych wartociach kulturalnego dziedzictwa, bez koniecznoci pamiêciowego przyswajania sobie wiadomoci o mniejszym, na tym poziomie nauczania, znaczeniu, zak³ócaj¹cego przejrzystoæ obrazu ca³oci.
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Materia³ audiowizualny, zaproponowany tu jako
ilustracja poszczególnych zagadnieñ , dotyczy jedynie dzie³ kluczowych i unikatowych.
Punktem wyjcia dla sposobu prowadzenia zajêæ
bêdzie przyjêcie, ¿e poznawanie sztuki i jej dziejów
nie jest procesem ,,erudycyjnym'', polegaj¹cym na
technice zapamiêtywania abstrakcyjnych formu³ i
pojêæ, lecz dokonuje siê ono przez rozpoznanie i
emocjonalny odbiór konkretnych form i niesionych
przez nie treci i znaczeñ.
Takiemu celowi s³u¿y w³aciwa relacja wzajemna pomiêdzy dzie³em a informacj¹ i komentarzem. Obrazowi
czy utworowi muzycznemu przypadaæ tu bêdzie rola
wiod¹ca w tym mianowicie znaczeniu, ¿e winien on byæ
nie pokazan¹ naprêdce ilustracj¹ czy zbiorem dwiêków
do informacji podanej jako pewnik do nauczenia siê i
zapamiêtania, lecz podstaw¹ do sformu³owania okrelonej konkluzji. W sytuacji optymalnej konkluzja taka
winna byæ podsumowaniem zainicjowanego przez nauczyciela dyskursu, z³o¿onego  zale¿nie od osobowoci zabieraj¹cego g³os i grupy wiekowej uczniów  z
wypowiedzi obszerniejszych lub drobnych przyczynków, opisowych lub sygnalizuj¹cych rodzaj odbioru,
wra¿enia i emocje, jakie prezentowane dzia³o wywo³uje.
Swoistoæ przyjêtej w projekcie tematyki zajêæ bêdzie
sk³aniaæ nauczyciela do stymulowania wypowiedzi
spontanicznych i powstrzymywania siê przed doranym formu³owaniem ocen wartociuj¹cych te wypowiedzi (jako trafne lub nietrafne), co powinno wynikaæ dopiero z wypracowanej wspólnie konkluzji. W konsekwencji winno to doprowadziæ do pomno¿enia liczby
uczniów czynnie uczestnicz¹cych w przebiegu zajêæ, a z
drugiej strony  do trwa³ego zakodowania prezentowanego obiektu, czy zespo³u obiektów, w pamiêci.
Efektem analizy rodków wyrazu (elementów formy dzie³a) winien byæ zawsze sam ów wyraz - niesione przez dzie³o znaczenia i wartoci, decyduj¹ce o jego zdolnoci pobudzania emocji lub intelektualnej refleksji.
Do sposobów aktywizowania uczniów w uczestnictwie w zajêciach i formu³owaniu opinii w³asnych
zaliczyæ mo¿na bêdzie tak¿e:
 krótkie refleksje pisemne na temat okrelonego
(np. ulubionego) dzie³a albo grupy dzie³;
 wstêpne przygotowanie tematu (w obrêbie informacji ogólnych) przez jednego z uczniów (albo
zespó³), na podstawie informacji z Internetu albo
ród³a o charakterze popularnonaukowym;
 æwiczenia na koncentracjê i pamiêæ wzrokowa i
s³uchow¹, poprzez opis, ustny lub pisemny obrazu,
utworu o stosunkowo rozbudowanej kompozycji po
jego krótkim ogl¹dzie czy wys³uchaniu, z uwzglêdnieniem tematu, kompozycji, elementów jêzyka plastycznego czy muzycznego, zwi¹zku z epok¹;
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 kontakt z artystami miejscowymi, wywiady, pokazy artystyczne, wspólne warsztaty;
Æwiczenia i zadania plastyczne zwi¹zane bêd¹ bezporednio z przedstawionymi problemami z zakresu
podstawowych technik i rodków wyrazu  koloru
i kompozycji na p³aszczynie i w przestrzeni. Poprzedzone zostan¹ one demonstracj¹ przyk³adów
wybitnych tak, aby do okrelonych konkluzji uczeñ
móg³, przez w³asn¹ praktykê warsztatow¹, dochodziæ samodzielnie.
Æwiczenia/zadania muzyczne i plastyczne wykonywane spontanicznie pos³u¿¹ unaocznieniu faktu celowej organizacji powierzchni, rytmu lub
struktury dzie³a sztuki dla osi¹gniêcia zamierzonego skutku artystycznego i znaczeniowego. Bêd¹

one oparte na czynniku intuicji i naturalnej spontanicznoci dzia³añ.
Rola nauczyciela, poza organizacj¹ zajêæ (narzêdzia, tworzywa), bêdzie tu polegaæ na:
 sugerowaniu problemów wspólnych dla ca³ej
grupy dla uzyskania p³aszczyzny do porównañ sposobów rozwi¹zañ i analizy efektów;
 sugerowaniu rozwi¹zañ w obrêbie obranych
gam kolorystycznych, faktur, dwiêków;
 sugerowaniu narzêdzi, tworzyw, instrumentów
dla indywidualnego doboru tematów dla nich odpowiednich,
 sugerowaniu prób rozwi¹zañ proponowanych tematów w dwóch odrêbnych konwencjach: ekspresyjnej i syntetycznej (oszczêdnoæ rodków wyrazowych).

Harmonogram dzia³añ:
Faza
projektu

Temat

Sposób realizacji

Termin

I

Sztuka
Grecji

 cechy charakterystyczne kraju, po³o¿enie na mapie, flaga  barwy
narodowe
 mitologia grecka  poznanie wybranych bóstw i ich atrybutów
 sztuka antyczna:
* malarstwo cienne (freski), malowane wzory na wazach, talerzach itp.
* rzeby hellenistyczne (prezentacja wybranych przyk³adów)
 architektura  (omówienie  teatr i arena)
 Sirtaki  popularny taniec grecki;
 instrumenty greckie (pokaz wybranych przyk³adów)
 wys³uchanie greckich utworów w wykonaniu wybranych artystów
 praca techniczno  plastyczna  wykonanie ozdobnych naczyñ

IX-X
2015

II

Sztuka
Rosji

 cechy charakterystyczne: po³o¿enie na mapie, flaga, pismo (cyrylica)
elementy sztuki ludowej i sztuki sakralnej;
balet rosyjski  ogl¹danie wybranych fragmentów
ogl¹danie reprodukcji wybranych obrazów ( ikony, witra¿e);
 s³uchanie wybranych utworów muzyki ludowej;nauka pozycji u³o¿enia r¹k w tañcu klasycznym;

X
2015

III

Sztuka
Polski

 kszta³towanie poczucia to¿samoci i przynale¿noci dzieci ( imiê i
nazwisko, klasa, szko³a i jej historia, pieñ szko³y, adres zamieszkania,
miasto, barwy narodowe, god³o, hymn pañstwowy)
 cechy charakterystyczne kraju: po³o¿enie na mapie
 wybrane utwory muzyczne i ich twórcy (F. Chopin, P. Rubik, J. P.
Kaczmarek)
 wybrane pomniki jako przyk³ady rzeby w rodzinnym miecie
 ogl¹danie reprodukcji obrazów wybranych polskich malarzy np. W.
Kossak i J. Matejko jako przyk³ady malarstwa patriotycznego
 s³uchanie wybranych utworów muzycznych polskich twórców i wykonawców muzyki wspó³czesnej 
M. Je¿owska, Arka Noego, Akademia Pana Kleksa
 nauka wybranej piosenki z repertuaru dzieciêcego wraz z uk³adem
choreograficznym

XI
2015
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IV

Sztuka
W³och

V

Sztuka
Ameryki
Pn. i Pd.

VI

Sztuka
Anglii

II 2016
 cechy charakterystyczne: po³o¿enie na mapie, barwy narodowe
 wybrane elementy architektury Londynu
 s³ynni wybrani muzycy angielscy (np.: The Beatles, Nigel Kennedy,
Andrew Lloyd Webber i ich utwory)
 londyñska scena musicalowa
 rodzina królewska we wspó³czesnym ujêciu ( budowle, etykieta dworska, zwyczaje)
 architektura zieleni  angielskie ogrody
 praca techniczna na wybrany temat

VII

Sztuka
Francji

 cechy charakterystyczne kraju: po³o¿enie na mapie, barwy narodowe III 2016
 elementy kultury masowej (moda, kuchnia)
 najs³ynniejsi malarze i ich dzie³a wybranego nurtu np. impresjonici
 prezentacja najs³ynniejszych obiektów architektury paryskiej
 pieniarstwo jako sztuka
 francuska szko³a tañca  taniec dworski
 praca plastyczne  zaprojektowanie i wykonanie strojów do pokazu
mody

VIII

Sztuka
Afryki

cechy charakterystyczne kontynentu: po³o¿enie na mapie wiata i
ogólny rys kulturowy (kolor skóry mieszkañców, jêzyki, obyczaje);
 prezentacja wytworów kultury afrykañskiej (instrumenty muzyczne,
tañce i stroje);
 rytmy afrykañskie  zapoznanie z wybranymi utworami;
 egipska architektura
 prace plastyczne z wykorzystaniem ró¿nych technik malarskich i graficznych (bi¿uteria, maski, proste instrumenty muzyczne)

 cechy charakterystyczne kraju na mapie Europy, po³o¿enie, flaga
 malarstwo portretowe
 design jako forma sztuki wspó³czesnej
 muzyka we w³oskiej operze  s³uchanie wybranych fragmentów
 wenecka sztuka i kultura (karnawa³, stroje, maski)
dzia³ania plastyczne z wykorzystaniem ró¿norodnych materia³ów
 cechy charakterystyczne kontynentu: po³o¿enie na mapie wiata i
ogólny rys kulturowy (kolor skóry mieszkañców, jêzyki, obyczaje);
 Sztuka Ameryki £aciñskiej  prezentacja wybranych obiektów
 Karnawa³ brazylijski jako barwny korowód
 Nowoczesna architektura Nowego Jorku  prezentacja wybranych
obiektów
 Kultura rdzennych mieszkañców Ameryki  Indianie (stroje, wytwory, tradycje)
 Sztuka filmowa w Hollywood; nieme kino  pocz¹tki kina
 pop kultura  np. A. Warhol
 Amerykañski folklor  muzyka country
 muzyka wspó³czesna  narodziny pop, jazz, soul, rock, rap, metal,
blues
Praca techniczno  plastyczna w wybranej formie i technice

XII 2015
 I 2016

I 2016

III-IV
2016
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IX

Sztuka
Azji

 cechy charakterystyczne obszaru: po³o¿enie wybranych pañstw na
mapie wiata i ogólny rys kulturowy (kolor skóry, jêzyki, obyczaje);
 Chiny  muzyka np. opera chiñska, sztuka chiñska ( laka, porcelana,
wachlarze, latawce), chiñski kalendarz, smoki jako przyk³ady kultury
chiñskiej
 prezentacja wybranych przyk³adów architektury  Mur Chiñski
 Indie i ich kultura i obyczaje  wybrane przyk³ady: sari, henna
 masowa kultura wspó³czesna Indii  Bollywood
 Japonia  prezentacja wybranych elementów tradycji, kultury i sztuki
 kimono, koturny ,elementy origami, zen yoga, ogrody, drzewka bonsai
 prace plastyczne  origami

IV-V
2016

X

Prezentacja Wystêpy artystyczne dzieci w auli szkolnej
osi¹gniêæ przedstawienie teatralne
wystawa prac plastycznych
dzieci
prezentacja multimedialna

V
2016

XI

Sztuka
 cechy charakterystyczne obszaru: po³o¿enie wybranych pañstw na
Bliskiego mapie wiata i ogólny rys kulturowy (kolor skóry mieszkañców, jêzyki,
Wschodu obyczaje);
Turcja  pa³ace  wybrane przyk³ady architektury, bi¿uteria jako element tradycji
 taniec tradycyjny  taniec derwisza Banie tysi¹ca i jednej nocy jako przyk³ad literatury zwi¹zanej z
kultur¹ arabsk¹
 nauka elementów tañców arabskich

VI
2016

Forma ewaluacji:
W miesi¹cach maj  czerwiec 2016 r. zosta³a przeprowadzona ankieta dla nauczycieli wietlicy, rodziców
i uczniów uczestnicz¹cych w projekcie. Z dzieæmi wychowawcy wietlicy przeprowadz¹ rozmowy dotycz¹cy atrakcyjnoci form pracy i rodzajów zadañ.
Opracowanie:
Joanna Ch³opecka

Szko³a Podstawowa Nr 61

wietlica
 artystyczne
inspiracje
Szkolna wietlica  skromna namiastka domu rodzinnego. Nie zast¹pi swoim wychowankom rodzinnego ogniska, bliskoci i troski rodziców. Nie jest te¿
jednak przechowalni¹ dzieci, pozbawion¹ serca i uczuæ
placówk¹, w której dzieci z têsknot¹ i bezproduktywnie oczekuj¹ na zapracowanych rodziców, marz¹c o
powrocie do domu, w³¹czeniu telewizora lub komputera i przeniesieniu siê do wirtualnego wiata. Staraniem wychowawców wietlicy, jest stworzenie dla dzieci oazy spokoju, miejsca w którym mog¹ wraz z nauczycielami odrobiæ lekcje, nadrobiæ i ewentualnie rozszerzyæ wiadomoci, uzmys³owiæ sobie swoje zainteresowania, nieograniczone mo¿liwoci oraz rozbudziæ drzemi¹ce w nich talenty, które czekaj¹ niecierpliwie na odkrycie i uzmys³owienie dzieciom potêgi, jak równie¿ mo¿liwoci wynikaj¹cych z ich posiadania. Wyzwaniem dla
nauczycieli wietlicy, jest kszta³towanie postaw i zachowañ uczniów, uwiadamianie oraz rozwój cech, niezbêdnych w ¿yciu spo³ecznym. Wa¿ny jest równie¿ aspekt
rozwoju kreatywnoci uczniów maj¹cy na celu ukszta³towanie samodzielnoci oraz swoistej odwagi w podejmowaniu inicjatyw. Jest to jednak po¿¹dane, przy jednoczesnym kszta³towaniu postaw twórczych i harmonijnym utrwalaniu przyzwyczajeñ zwi¹zanych z planowaniem i wykorzystywaniem czasu wolnego w sposób
pozwalaj¹cy na swobodny, sprawiaj¹cy uczniom przyjemnoæ i satysfakcjê rozwój intelektualny. Konieczne
jest równie¿, by nauka by³a realizowana w sposób uzmys³awiaj¹cy uczniom zasady kultury i wzajemnego poszanowania. Sukcesem opisanych zajêæ pedagogicznych w wietlicy Szko³y Podstawowej Nr 61 w Szczecinie, s¹ miêdzy innymi zajêcia plastyczne. Talent uczniów
oraz serce w³o¿one w rywalizacjê daj¹ efekty w postaci
prac podbijaj¹cych serca jury i zdobywaj¹cych nagrody w konkursach miêdzyszkolnych na stopniu lokal-
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nym . Radoæ dzieci, duma rodziców, mobilizuj¹ kadrê
do nowatorskich, ekspresyjnych i efektywnych dzia³añ, które pozostan¹ w nawykach, pamiêci i niejednokrotnie rodzinnych opowiadaniach podpieczonych.
Jedn¹ z form dzia³añ kadry pedagogicznej wietlicy szkolnej s¹ zajêcia taneczne dla uczniów. Dzieci odnosz¹ sukcesy, zajmuj¹c czo³owe miejsca rywalizuj¹c w zawodach
miejskich, ogólnopolskich oraz miêdzynarodowych. Jest
to sukces dzieci, które odkry³y w sobie talent oraz mo¿liwoci do jego realizacji (niew¹tpliwie okupione ciê¿ka
prac¹ podczas treningów). Sukces rodziców, którzy dopingowali dzieci do wytrwa³ej walki oraz sukces grona
pedagogicznego, które zmotywowa³o oraz zintegrowa³o wszystkich do osi¹gniêcia upragnionego celu. Dzieci
korzystaj¹c ze wietlicy pod opiek¹ dowiadczonej
kadry nauczycielskiej, uczestnicz¹ w cyklu zajêæ: Nauczanie przez dowiadczanie  mali odkrywcy. Zajêcia polegaj¹ na przeprowadzaniu bezpiecznych i
kontrolowanych eksperymentów i dowiadczeñ chemicznych oraz fizycznych, których celem jest ukazanie uczniom ciekawych stron nauki w dziedzinie chemii i fizyki. Sukcesy które osi¹ga pe³ne inicjatywy,
pogody ducha, zintegrowane i niew¹tpliwie kompetentne grono pedagogiczne wietlicy Szko³y Podstawowej Nr 61 jest równie¿ zas³ug¹ osób, które wpoi³y
im mi³oæ i rzetelnoæ do wykonywanej pracy. Je¿eli
dzieci bêd¹ mia³y dobre wzorce do naladowania historia zechce zatoczyæ przys³owiowe ko³o, przysz³oæ
bêdzie jawi³a siê w fantastycznych kolorach, czego
dzieciom, Pañstwu i sobie  ¿yczê.
Aneta Pilarska-Adamus
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Szko³a Podstawowa Nr 1

Jak dzia³a nasza
Jedyneczka?
Pomys³ów na to jak ma wygl¹daæ codziennoæ w
szkolnej wietlicy, sposobów na organizowanie dzieciom czasu jest tak wiele jak wiele jest pracuj¹cych
w nich osób.
W SP 1 obraz ten zosta³ wypracowany na bazie
d³ugoletnich dowiadczeñ, obserwacji, rozmów z
dzieæmi i rodzicami. W naszej wietlicy zatrudnione
s¹ nauczycielki z d³ugoletnim sta¿em zawodowym.
Po nieskoñczonej iloci podejmowanych dzia³añ , niekoñcz¹cych sie rozmowach, a nawet sporach okaza³o siê, ¿e najlepiej funkcjonuj¹ dzieci
w sytuacji, kiedy maja wiadomoæ, ze s¹ panami
swojego czasu, ¿e swobodnie mog¹ decydowaæ o
podejmowanych czynnociach, ¿e jeli maj¹ tak¹
potrzebê to mog¹ siê ponudziæ.
W Jedyneczce doskonale sprawdza siê zasada
pozornie niewidoczny nauczyciel. Polega to na
tym, ¿e przebywaj¹ce w wietlicy dzieci maj¹ pe³n¹
dowolnoæ podejmowanych dzia³añ do momentu,
w którym nie zagra¿aj¹ one bezpieczeñstwu.
Wchodz¹ce po zajêciach dzieci bardzo czêsto
ju¿ wiedz¹ co chc¹ robiæ. Czêæ udaje sie do pozostawionych wczeniej zabaw, inne ciesz¹ na
spotkanie i rozmowy z kolegami z innych klas, na
które nie mia³y czasu w czasie przerw. S¹ równie¿
takie dzieci, które podchodz¹ do wychowawcy z
pytaniem co ma pani dzi dla mnie do roboty?. Na tak¹ ewentualnoæ zawsze przygotowana jest propozycja pracy plastycznej, gry towarzyskiej, krzy¿ówki itp. Znamy dobrze dzieci i
wiemy co które lubi robiæ, jakie s¹ jego zdolnoci i jak je rozwijaæ.
Nie narzucamy dzieciom koniecznoci udzia³u
w zorganizowanych zajêciach, pozwalamy im na
swobodê. Chocia¿ pozornie nie ingerujemy, to
zawsze bacznie obserwujemy jak przebiega zaba-

wa. Daje nam to mo¿liwoæ poznania relacji miedzy dzieæmi, sposobów w jaki rozwi¹zuj¹ konflikty, jak nawi¹zuj¹ siê przyjanie.
Np. gdy dzieci bawi¹ siê klockami i jedyne co
buduj¹ to miecze, lub inna broñ, niby to niechc¹co podchodzimy i zaczynamy budowaæ z nimi jednak¿e pokazuj¹c jak z klocków mo¿na przygotowaæ inne elementy do super zabawy, np. jak zbudowaæ zamek obronny, meble dla lalek, lub postaci do zabawy w teatr.
Ka¿da z pracuj¹cych w Jedyneczce nauczycielek
specjalizuje siê w prowadzeniu ró¿nego rodzaju zajêæ. S¹ to zabawy i zajêcia muzyczne, plastyczne,
gry i zabawy logiczne, zabawy ruchowe, rozmowy o
zwierzêtach i ich zwyczajach itp.
Unikamy sytuacji, w której oznajmiamy a teraz
dzieci sprz¹tamy zabawki i bêdziemy malowaæ.
Zaraz podniós³by sie bunt.
Nauczycielka siada natomiast przy stoliku z
grupk¹ tych dzieci, które lubi¹ prace plastyczne i
zaczyna pracowaæ. Po chwili zjawiaj¹ siê zainteresowani, jest ich coraz wiêcej a¿ wreszcie trzeba
dostawiaæ kolejne stoliki, bo brakuje miejsca. W
tym czasie nauczyciel dyskretnie wycofuje siê
daj¹c dzieciom swobodê pracy, jednoczenie
przez ca³y czas w razie potrzeby s³u¿y pomoc¹.
Tradycj¹ w naszej wietlicy s¹ prace i uroczystoci okolicznociowe: przygotowujemy kartki
wi¹teczne, dla przyjació³ i wspó³pracowników
szko³y. Dzieci wykonuj¹ upominki dla wszystkich nauczycieli, które zdobi¹ stó³ wigilijny.
Uczestniczymy w przygotowywaniu dekoracji na
wiele imprez szkolnych. Dwa razy w roku dzieci
zbieraj¹ karmê i przybory dla zwierz¹t ze schroniska.
Du¿¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê zabawy z okazji
Dnia Ch³opaka i Dnia Kobiet, wietlicowe Andrzejki i Miko³ajki. Dzieci przy wsparciu nauczyciela samodzielnie przygotowuj¹ do nich rekwizyty , ustalaj¹ scenariusz i zasady .
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Ciekawym pomys³em s¹ tzw. Muzyczne poranki. Jest to czas przed rozpoczêciem lekcji
(ok 30 min), sala jest posprz¹tana, zgaszone wiat³o ( w okresie jesienno-zimowym stwarza do
doskona³y nastrój), dzieci przyjmuj¹ wygodn¹
pozycjê na dywanie przed telewizorem i wówczas nastêpuje prezentacja jednego z wielu utworów muzyki tzw. powa¿nej, do którego animatorzy stworzyli obraz. Po obejrzeniu filmu rozmawiamy na temat co to by³ za utwór, kto jest kompozytorem, o czym opowiada, jak¹ wy u³o¿ylibycie historiê do tej muzyki.
Jest to pierwszy etap, w kolejnym pojawiaj¹ siê
utwory muzyki klasycznej o charakterze ilustracyjnym ale ju¿ tylko w wersji audio i dzieci s³uchaj¹c
same wymylaj¹ obrazy. Dzieci wprost uwielbiaj¹
ten czas, jest to moment na wyciszenie, zastanowienie, uspokojenie przed lekcjami.
Na potwierdzenie tych s³ów przytoczê przypadek ch³opca z klasy III, nowego ucznia w szkole. Gdy poprosi³am aby dzieci posprz¹ta³y i zgasi³am wiat³o, dzieciaki bez s³owa sprzeciwu to
wykona³y i ju¿ gotowe czeka³y na dywanie co
bêdzie dalej. Wszyscy oprócz Janka, który oburzony g³ono protestowa³, ¿e kto przerywa mu
zabawê. Zdziwi³o go jednak, ¿e ¿aden z kolegów
nie przy³¹czy³ siê do buntu.
Janek przesiedzia³ z³y, ty³em do telewizora i palcami zatyka³ uszy. Jednak po chwili dostrzeg³am,
¿e przygl¹da siê kolegom z zainteresowaniem co
te¿ ich tak interesuje?.
W po³owie projekcji postanowi³ sprawdziæ co
te¿ tam jest wywietlane, wiêc aby nie pokazaæ
zainteresowania usiad³ nieco bokiem i niepostrze¿enie zerka³ na ekran. Ja udawa³am, ¿e niczego nie
dostrzegam, nie chcia³am go p³oszyæ. Tego dnia
wyszed³ na zajêcia lekcyjne nabzdyczony ale
widocznym by³o, ¿e ju¿ nie jest na mnie z³y i powsta³a w nim pewna ciekawoæ. Kolejny raz te¿
buntowa³ siê ale bardziej dla zasady.

Dzisiaj Janek ka¿dego ranka gdy wie, ¿e bêdzie
Muzyczny poranek pyta ile jeszcze zosta³o czasu
do ogl¹dania muzyki.
Niezwykle istotnym jest to, ¿e przez ca³y czas
nauczyciel jest z dzieæmi, nie wykonuje w tym momencie innych czynnoci i przestrzegana jest zasada, ¿e o tym co s³yszymy rozmawiamy dopiero
po projekcji. W ten sposób bez przymusu dzieci
wchodz¹ w wiat muzyki klasycznej i czerpi¹ z
tego doskona³e-go ród³a.
W organizacji pracy wietlicy konieczne jest znalezienie z³otego rodka miêdzy zupe³nym luzem i czasem ca³kowicie zorganizowanym.
Potrzebny jest tutaj nauczyciel, który jest doskona³ym i czujnym obserwatorem, który wyczuje moment kiedy i komu mo¿e daæ swobodê, a
kiedy konieczne jest wkroczenie z w³asnymi propozycjami zabawy a kiedy mo¿e siê wycofaæ i przeznaczyæ ten czas np. na indywidualne rozmowy z
dzieæmi, a jest wiele takich , które potrzebuj¹ tego
bardziej ni¿ czegokolwiek innego.

To, ¿e dziecko mo¿e samo wybraæ sposób spêdzenia czasu jest twórcze i rozwijaj¹ce. W dzisiejszej dobie doroli zbyt czêsto organizuj¹ im
czas zabijaj¹c kreatywnoæ. Rol¹ nauczyciela jest
pilnowanie granic tej kreatywnoci, wspieranie i
ukierunkowywanie po¿¹danych zachowañ. Metoda pracy w naszej wietlicy powoduje, ¿e dzieci
chodz¹ do niej chêtnie. Wiemy, ¿e s¹ dzieci, które maj¹ opiekê w domu, lecz wol¹ byæ w wietlicy, bo tutaj czuj¹ siê docenione i zauwa¿one,
mog¹ rozwijaæ swoje zainteresowania, spe³niaæ
marzenia. Dzieci maj¹ przekonanie, ¿e mog¹ samodzielnie decydowaæ o tym co bêd¹ robiæ pod
okiem pozornie niewidocznego i nie narzucaj¹cego siê nauczyciela.
Izabela Szrajber
 nauczyciel dyplomowany
Ma³gorzata Zieliñska
 nauczyciel dyplomowany
Szko³a Podstawowa Nr 1 w Szczecinie
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Szko³a Podstawowa Nr 2

wietlica 
wychowuje,
uczy i rozwija
Wielu z nas wietlica kojarzy siê z miejscem, gdzie
dzieci musz¹ przebywad tylko z koniecznoci. Znaczy
to tyle, ¿e wyró¿nione s¹ dzieci, które po zajêciach mog¹
ze spokojem opucid szko³ê i udaæ siê do swoich domów. Czy aby na pewno tak jest? Dzieci uczêszczaj¹ce
do wietlicy z regu³y pozostaj¹ w niej ze wzglêdu na
pracuj¹cych rodziców. Otó¿ z moich dotychczasowych
dowiadczeo wynika, ¿e jestemy w b³êdzie! Dzieci nie
chc¹ opuszczad wietlicy, nie s¹ dziedmi pokrzywdzonymi, zmêczonymi przebywaniem w szkole d³ugie godziny. Najprawdopodobniej z powodu trudnoci znalezienia wolnej chwili powiêconej dzieciom przez najbli¿szych chc¹ zostawaæ w wietlicy, poniewa¿ mi³o spêdzaj¹ na niej czas, ucz¹ siê, bawi¹ i realizuj¹. Niemo¿liwe? Owszem, mo¿liwe! Niejednokrotnie odk¹d pracujê
w wietlicy  niespe³na trzeci miesi¹c  dzieci opuszcza³y j¹ ze smutkiem i ¿alem skierowanym do rodziców spowodowanym tym, ¿e odebrali je za szybko. Wbrew wiêkszoci opinii wietlica nie jest przechowalni¹  jest miejscem rozwoju zainteresowao dziecka, mo¿liwoci¹ skorzystania z zabawy swobodnej, jak i kierowanej przez
nauczyciela. Wyró¿nia siê mo¿liwoci¹ kontaktu z dzieæmi z ró¿nych klas, ogóln¹ integracj¹ miêdzy dziedmi starszymi, jak i m³odszymi. Problem wynika z iloci dzieci 
owszem, jest ich niekiedy du¿o, wiêc ryzyko wyst¹pienia odmiennoci jest wiêksze, natomiast mo¿e byæ to z
drugiej strony korzystne, poniewa¿ s³u¿y przede wszystkim zwiêkszeniu samodzielnoci dziecka. Wychowawczynie wietlicy dwoj¹ siê i troj¹ by sprostaæ oczekiwaniom dzieci, lub co trudniejsze rodziców. Wa¿ne jest
jednak to, ¿eby staraæ siê stworzyd w wietlicy przyjazn¹ atmosferê oraz ws³uchaæ w potrzeby dzieci. Warto przyjrzeæ siê o czym rozmawiaj¹, jaka tematyka jest im
szczególnie bliska i organizowaæ zajêcia tak, by by³y
zgodne z ich zainteresowaniami. Dziêki temu na pewno
czas spêdzony w szkole bêdzie dla nich atrakcyjniejszy,
ciekawszy i przez to krótszy. Dzieci po ca³ym dniu nauki
s¹ zmêczone, dlatego warto pomyled o zabawach, które z jednej strony pozwol¹ dzieciom roz³adowad emocje
zwi¹zane z ca³odziennym siedzeniem w ³awce, jak i takie,
które pozwol¹ im odpocz¹æ, wyciszyæ siê, zrelaksowaæ.
wietlica dysponuje wachlarzem mo¿liwoci, dlatego
te¿ nie upraszczajmy jej roli stwierdzeniem, ¿e przechowuje dzieci - ona je wychowuje, uczy i rozwija.
Anna Zaprudnik
 Wychowawca wietlicy
w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2

Szko³a Podstawowa Nr 74

Wybuchowy nauczyciel,
czyli zajêcia
eksperymentalne
w klasach m³odszych
G³ównym celem prowadzania zajêæ eksperymentalnych jest rozwijanie ciekawoci poznawania otaczaj¹cego wiata oraz aktywnoci badawczej ucznia,
a co za tym idzie kszta³towanie w nim pozytywnego
stosunku do nauki. Okazuje siê, ¿e dzieci uwielbiaj¹
s³owo eksperyment. Mo¿e nim byæ dos³ownie ka¿da aktywnoæ, któr¹ mog¹ podj¹æ, wszystko czego
mog¹ dotkn¹æ i dowiadczyæ. Eksperymenty, które
zaproponowa³am dzieciom to tak naprawdê zabawy
w poznawanie wiata i jego ró¿nych ods³on. Nie spodziewa³am siê, ¿e elektryzowanie s³omek czy balonów mo¿e byæ tak interesuj¹ce. Podobnie mieszanie
czy barwienie cieczy. Ile radoci i okrzyków wywo³uje w dzieciach prosty eksperyment pienisty potwór,
do którego wykonania potrzeba zaledwie octu, p³ynu do naczyñ i sody oczyszczonej. Efekt murowany!
Prowadzê Eksperymentalny Klubik Malucha w
Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie. Do przeprowadzenia niektórych (pokazowych) dowiadczeñ wystarczy mi kilkanacie minut, inne potrafi¹
zaj¹æ dzieci na d³u¿szy czas (te, w których pracuj¹
same lub w grupach). Dobrze kiedy dysponuje siê
odpowiedniej wielkoci sal¹, w której mo¿na swobodnie pracowaæ i przechowywaæ potrzebne materia³y. Najidealniej, kiedy liczebnoæ grupy nie przekracza 12 osób, mo¿na wtedy ka¿demu uczniowi daæ
mo¿liwoæ dotkniêcia i prze¿ycia dowiadczenia,
jak równie¿ zachowaæ kontrolê nad bezpieczeñstwem przeprowadzanych zajêæ.
Jeli ju¿ o bezpieczeñstwie mowa, warto wspomnieæ,
¿e wszystko czego u¿ywamy do zabawy to produkty
bezpieczne, mo¿na je bowiem znaleæ w ka¿dej kuchni.
S¹ to: soda oczyszczona, kwasek cytrynowy, ocet,
olej, sól, cukier, przyprawy, barwniki spo¿ywcze, m¹ka
ziemniaczana lub kukurydziana, p³yn do naczyñ lub
inny detergent. Warto gromadziæ s³oiki o ciekawych
kszta³tach, szklanki, butelki, wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania, s³omki, balony, wyka³aczki, foliê
aluminiow¹, waciki, wieczki typu tee-light. Czêæ rzeczy nale¿y kupiæ, inne mog¹ przynieæ dzieci, pozyskiwanie pozosta³ych zale¿y od kreatywnoci nauczyciela. Dowiadczenie pokazuje mi, ¿e dos³ownie
wszystko mo¿e siê przydaæ. Gdy uczymy siê o powstawaniu dwiêków, opakowania po jogurtach mog¹

pos³u¿yæ do stworzenia prawdziwych (dzia³aj¹cych!)
telefonów, a kartonowe pude³ka  wspania³ych, ozdobionych przez dzieci instrumentów.
Jakie dowiadczenia i jakie tematy zostan¹ poruszone na zajêciach zale¿y wy³¹cznie od inwencji nauczyciela, który mo¿e wykorzystaæ swoje zainteresowania oraz diagnozuj¹c konkretne potrzeby dzieci
stworzyæ swój w³asny wybuchowy plan pracy. Na
rynku dostêpnych jest równie¿ wiele gier edukacyjnych i pomocy naukowych czy filmów, które mog¹
uatrakcyjniæ pracê zw³aszcza z uczniem starszym.
Poni¿ej podajê kilka przyk³adów dowiadczeñ i
zabaw eksperymentalnych.
Poznawanie w³aciwoci wody i ró¿nych cieczy:
 co w wodzie siê rozpuszcza, a co nie;
 co tonie, a co unosi siê na wodzie (ile monet i ile
igie³ zmieci siê szklance pe³nej wody?);
 obserwacja stanów skupienia wody, hodowla
kryszta³ów;
 barwienie cieczy barwnikami i atramentem, robienie burzy w szklance wody itp.
Jesienne zabawy z kolorami:
 mieszanie kolorów podstawowych, uzyskiwanie barw pochodnych (farby, zabarwione ciecze),
barwienie soli, rozszczepianie barw (papierki zanurzone w occie);
 dowiadczenie z wêdruj¹c¹ wod¹ lub wielobarwny eksperyment z mlekiem i barwnikami (mleko, barwniki, zamoczony w detergencie patyczek do uszu);
 tworzenie kolorowych, wiruj¹cych b¹czków;
Jeli posiadamy odpowiednie warunki i stosunkowo ma³¹ liczebnie grupê pokusiæ siê mo¿emy o stwo-
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rzenie z dzieæmi cieczy nienewtonowskiej, czyli niezwyk³ej mieszaniny m¹ki ziemniaczanej z wod¹, która
w zale¿noci od si³y nacisku, z jak¹ siê na ni¹ dzia³a
zachowuje siê jak ciecz albo cia³o sta³e. Podobnie z
m¹ki kukurydzianej stworzyæ mo¿emy piasek kinetyczny. Brudz¹ce, ale bezcenne dla zmys³ów dzieci zabawy.
Nie mo¿emy pomin¹æ tematów zwi¹zanych z w³aciwociami ognia i powietrza oraz wszelakich dowiadczeñ z balonami. Bardzo rozwijaj¹ce s¹ równie¿ zabawy z powstawaniem dwiêku (tworzenie
w³asnych instrumentów, koncertowanie na szklankach wype³nionych wod¹ itp.) czy tworzenie zabawek z prostymi mechanizmami.
To zaledwie kilka propozycji pracy w pierwszym
semestrze. Wiosn¹ zaproponowaæ mo¿na dzieciom
szereg zabaw badawczych zwi¹zanych z sadzeniem
i obserwowaniem wzrostu rolin, stworzyæ ogród w
s³oiku czy za³o¿yæ klasow¹ szklarniê.
Dzieci lubi¹ zamieszaæ, wylaæ i trochê siê pobrudziæ! Czego zatem mo¿emy siê spodziewaæ? Zapewne ba³aganu, czasem bardziej pobrudzonych dzieci,
ale przede wszystkim zaanga¿owania i ogromnej radoci ze strony maluchów. To w koñcu czas, gdy
mog¹ w nieskrêpowany sposób realizowaæ swoj¹
pasjê odkrywania i dowiadczania. Jak genialny ma
to wp³yw na ich rozwój wspominaæ nie trzeba. Przygotowywanie eksperymentów to wietna zabawa
równie¿ dla mnie i moich prywatnych dzieci - wszystko przeæwiczyæ musimy najpierw w domu.
Joanna Zaborska
 nauczyciel wietlicy
Szko³a Podstawowa Nr 74 w Szczecinie

22

Szko³a Podstawowa Nr 23

Czas na fantazjê
twórcz¹
W Szkole Podstawowej Nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie wietlica jest czynna od godziny 6.45
do 17.00. W tym czasie nauczyciele pracuj¹cy w wietlicy zapewniaj¹ uczniom zorganizowan¹ opiekê wychowawcz¹, proponuj¹ atrakcyjne formy spêdzania czasu
wolnego, wdra¿aj¹ uczniów do samodzielnej pracy
umys³owej. Ka¿dy z nauczycieli prowadzi w wietlicy
zajêcia maj¹ce na celu rozwijanie zdolnoci i zainteresowañ uczniów.
O poranku, czyli w godzinach od 6.45 do 8.00 uczniowie spotykaj¹ siê w wietlicy. Jest to czas przeznaczony
na indywidualne rozmowy nauczyciela z dzieæmi, zabawy dowolne w k¹cikach zainteresowañ lub gry stolikowe. Przed godzin¹ 8.00 wychowawcy zabieraj¹ uczniów
do klas na lekcje.
Dzieci, które rozpoczynaj¹ zajêcia póniej i pozostaj¹
w wietlicy mog¹ wówczas zjeæ drugie niadanie,
uczestnicz¹ w porannej gimnastyce, bior¹ udzia³ w rozmowach w krêgu na tematy bliskie dzieciom, co sprzyja
tworzeniu dobrego klimatu i rozwijaniu umiejêtnoci komunikacji interpersonalnej oraz kszta³towaniu wra¿liwoci uczuciowej uczniów.
Po godzinie 9.00 rozpoczynaj¹ siê zajêcia tematyczne. wietlica pracuje zgodnie z opracowanym przez
nauczycieli planem pracy dydaktyczno  wychowawczej i tygodniowym rozk³adem zajêæ. Cykle tematyczne powi¹zane s¹ z porami roku, aktualnymi wydarzeniami, przypadaj¹cymi wiêtami, s¹ równie¿ dostosowane do oczekiwañ i zainteresowañ uczniów. Uczniowie podczas zajêæ gromadz¹ i omawiaj¹ wiadomoci i
ciekawostki z zakresu aktualnie poruszanego tematu,
wykonuj¹ zadania o rozmaitym charakterze, uczestnicz¹ w zabawach, konkursach i innych ciekawych i
aktywizuj¹cych formach zajêæ. W tym czasie podejmuj¹ równie¿ dzia³alnoæ artystyczn¹: plastyczn¹, techniczn¹, muzyczn¹, teatraln¹, czytelnicz¹. Prace dzieci
eksponowane s¹ zawsze na gazetkach znajduj¹cych
siê w wietlicy i na korytarzu szkolnym przed wejciem
do wietlicy przez ca³y czas trwania danego cyklu tematycznego. Wytwory pracy dzieci w formie wystaw
prezentowane s¹ równie¿ na pó³kach specjalnie do
tego wyznaczonych w wietlicy tak, aby mogli ogl¹daæ je rodzice i wchodz¹cy do wietlicy.
Co roku, w ramach rozwijania i zaspokajania ciekawoci poznawczej dzieci, realizowane s¹ zajêcia z cyklu Odkrywcy wiata. Maj¹ one charakter poznawczy i poszukuj¹cy, ale tak¿e artystyczny, rozwijaj¹cy
twórcz¹ ekspresjê dzieci. Wraz z nauczycielem uczniowie wkraczaj¹ w zakamarki i ciekawostki tego wiata.

Uczestnicz¹ w podró¿y do redniowiecznych zamków i ¿yj¹cych w nich rycerzy, ledz¹c ich ¿ycie. Poznaj¹ folklor Ojczyzny ogl¹daj¹ wytwory pracy ludowej i tworz¹ piêkne wycinanki, serwetki, paj¹ki ze s³omy. Ozdabiaj¹ laurki wzorami ludowymi z ró¿nych regionów Polski. Poznaj¹ instrumenty muzyczne dawne
i wspó³czesne, ich brzmienie, historiê, uczestnicz¹ w
zabawach muzycznych z wykorzystaniem w³asnorêcznie skonstruowanych instrumentów. Szczególnie interesuj¹c¹ podró¿¹ by³ dla uczniów cykl tematyczny ,,Podró¿e dawniej i dzisiaj". Dzieci bardzo ¿ywo
interesowa³y siê histori¹ rodków lokomocji, z wielkim
zainteresowaniem ogl¹da³y pierwsze konstrukcje rowerów, samochodów, samolotów i poci¹gów, poznawa³y
historiê ich rozwoju i modernizacji. Same projektowa³y
te¿ pojazdy przysz³oci wykazuj¹c siê przy tym, nieograniczon¹ niczym, fantazj¹ twórcz¹. Mamy nadziejê,
¿e równie interesuj¹ce oka¿¹ siê nastêpne tematy tego
cyklu takie jak: Tajemniczy wiat mórz i oceanów oraz
wiat fantazji zaklêty w literaturze dzieciêcej.
W ramach zajêæ wietlicowych podejmujemy dzia³ania zmierzaj¹ce do kszta³towania u uczniów zdrowego i bezpiecznego stylu ¿ycia oraz motywujemy do
zachowañ prozdrowotnych. Jest to temat obligatoryjny co roku. W ramach wychowania prozdrowotnego,
dzieci ucz¹ siê przygotowywaæ potrawy owocowowarzywne, wykonuj¹ plakaty propaguj¹ce zdrowe
od¿ywianie i samodzielnie kontroluj¹ swoje drugie niadanie przygotowywane w domu. Ucz¹ siê tak¿e, jak
bezpiecznie i ciekawie spêdzaæ czas wolny w domu i
na podwórku, podczas wakacji, ferii zimowych i innych dni wolnych. Poznane w wietlicy zabawy i gry
przenosz¹ na w³asne podwórka i domy. Bezpieczeñstwo i zdrowie naszych dzieci by³o i jest priorytetem
wszystkich naszych dzia³añ.

Ramowy plan dnia uwzglêdnia odpoczynek czynny
na wie¿ym powietrzu zarówno w godzinach przedpo³udniowych i popo³udniowych. Do dyspozycji dzieci
jest bogato wyposa¿ony plac zabaw oraz pe³nowymiarowe boisko sportowe. Czêsto korzystamy równie¿ z uroków po³o¿nego w pobli¿u szko³y piêknego
parku. W razie niepogody dzieci mog¹ korzystaæ z k¹cika zabaw Radosna szko³a w auli szkolnej. Podczas
zajêæ sportowych i rekreacyjnych wykorzystywany
jest ró¿norodny sprzêt sportowy. Uczniowie niezwykle chêtnie bior¹ udzia³ w zabawach o charakterze integruj¹cym grupê, zajêciach rekreacyjnych, grach i zabawach sportowych, a tak¿e w meczach, wycigach i
zawodach sportowych.
Po godzinie 11.30 nauczyciele wietlicy organizuj¹
korzystanie z wy¿ywienia w szkole sprawuj¹c opiekê nad dzieæmi spo¿ywaj¹cymi obiad w szkolnej sto³ówce. Po obiedzie o godzinie 12.00 rozpoczynaj¹ siê
w wietlicy zabawy tematyczne w k¹cikach zainteresowañ, jest to czas przeznaczony na odpoczynek
dzieci po lekcjach, relaks i odprê¿enie. Uczniowie maj¹
mo¿liwoæ korzystania z atrakcyjnego wyposa¿enia
wietlicy jakim s¹ puzzle o ró¿nym stopniu trudnoci, gry planszowe, gry zrêcznociowe, uk³adanki dydaktyczne. Jest to równie¿ czas przeznaczony na
æwiczenia i zabawy relaksacyjne oraz swobodn¹ twórczoæ dzieciêc¹. Uczniowie maj¹ do dyspozycji k¹cik
plastyczny wyposa¿ony w niezbêdne materia³y s³u¿¹ce ekspresji plastycznej.
Kolejna godzina zajêæ wietlicowych przeznaczona
jest na zabawy ruchowo- rekreacyjne, zajêcia sportowe,
gry i zabawy integracyjne czy taniec i ruch przy muzyce. Codziennie spêdzamy czas na wie¿ym powietrzu.
Oko³o godziny 14.30 rozpoczyna siê czas odrabiania
zadañ domowych. Nauczyciele udzielaj¹ uczniom niezbêdnej pomocy w nauce dbaj¹c jednoczenie o zachêcanie dzieci do samodzielnej pracy umys³owej. wietlica wyposa¿ona jest w biblioteczkê, z której uczniowie
mog¹ korzystaæ w razie potrzeby.
Dzieñ koñczy siê zajêciami rozwijaj¹cymi ekspresjê twórcz¹ i poznawcz¹ dzieci. Z racji przygotowania zawodowego nauczycieli wietlicy (logopeda, terapeuta zajmuj¹cy siê dzieæmi dyslektycznymi), zajê-
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cia umys³owe maj¹ czêsto charakter korekcyjno- kompensacyjny. W ramach zajêæ umys³owych dzieci maj¹
mo¿liwoæ korekty zaburzeñ percepcji wzrokowej,
s³uchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamiêci, terapii s³uchu fonemowego, a wiêc tych sfer psychoruchowych , które odpowiadaj¹ za prawid³owe
funkcjonowanie procesu poznawczego. Dzieci z
ochot¹ uczestnicz¹ w tego typu zajêciach które mobilizuj¹ ich sferê intelektualn¹ i mobilizuj¹ do intensywnego wysi³ku umys³owego. Bardzo ceni¹ sobie
tak¿e zabawy rozwijaj¹ce twórcz¹ wyobraniê i logiczne mylenie. Podczas zajêæ wykorzystywane s¹
specjalistyczne rodki dydaktyczne, którymi dysponujemy w szkole w ramach zajêæ logopedycznych i
korekcyjno  kompensacyjnych. Popo³udniami od-

bywaj¹ siê równie¿ spotkania z czasopismem w krêgu, g³one czytanie ksi¹¿ek, gry i zabawy umys³owe,
prezentacje multimedialne, pogadanki lub zajêcia plastyczno - techniczne. Jest to równie¿ czas spotkañ z
rodzicami odbieraj¹cymi dzieci, moment na przekazanie najwa¿niejszych informacji o tym, jak dziecko spêdzi³o czas w wietlicy.
Nierzadko dzieci przebywaj¹ w wietlicy szkolnej wiele
godzin. Naszym zadaniem jako wychowawców wietlicy jest umo¿liwienie im odpoczynku po wysi³ku intelektualnym na lekcjach, a jednoczenie zapewnienie komfortowych i bezpiecznych warunków do odpoczynku,
zabawy i rozwijania zainteresowañ i uzdolnieñ. Maj¹c
wiadomoæ jak wiele czasu dzieci spêdzaj¹ pod nasz¹
opiek¹ i jak wiele mo¿emy zrobiæ dla ich wszechstronnego rozwoju w czasie pobytu w wietlicy dok³adamy
wszelkich starañ aby nie by³ on stracony.
W naszej szkole atutem wietlicy jest zgrany
zespó³ nauczycieli wspó³pracuj¹cy ze sob¹ i doskonale uzupe³niaj¹cych siê. Jestemy nauczycielami dowiadczonymi, osobami dojrza³ymi,
ka¿dy z nas zna swoje mocne strony i tê wiedzê
wykorzystujemy planuj¹c podzia³ zadañ w wietlicy. To nasza praca. Znamy siê na wychowaniu , a nie na przechowywaniu.
Jadwiga Rotnicka - P³ocha
Bogumi³a Winiewska
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Szko³a Podstawowa Nr 51

Nauczyciele
wietlicy szkolnej
przygotowuj¹ siê do pracy
ju¿ pod koniec wakacji
Na sierpniowych spotkaniach zespo³u organizujemy grupy wiekowe, opracowujemy siatkê godzin
pracy nauczycieli, przydzielamy poszczególne grupy uczniów dla wychowawców, omawiamy zagadnienia zwi¹zane z metodyk¹ pracy w wietlicy.
Na pocz¹tku roku szkolnego przeprowadzamy ankiety wród rodziców i dzieci dotycz¹ce oczekiwañ
pracy wietlicy a wnioski z diagnozy s³u¿¹ nam w
opracowywaniu rocznego, miesiêcznego i codziennego rozk³adu zajêæ. Oprócz rocznego planu pracy
nauczyciele przeprowadzaj¹ ró¿nego rodzaju autorskie projekty edukacyjne, np. wiat witamin 
uczniowie wraz z pani¹ Magd¹ za³o¿yli w wietlicy
wietlicowy ogródek. Dzieci zasadzi³y szczypiorek, pietruszkê , fasolkê i rze¿uchê. Systematycznie
dba³y o nasiona, podlewa³y i obserwowa³y wzrost.
Wiedz¹, co jest potrzebne rolinom do ¿ycia i s¹
dumni ze swego ogródka. Podziwia³y jak z ma³ych
nasion uros³y du¿e roliny. Póniej wspólnie wykona³y sa³atkê. Wiedz¹ jak ogromn¹ rolê pe³ni¹ witaminy w naszym ¿yciu.

Innym przedsiêwziêciem w którym uczestnicz¹
uczniowie to projekt Ratujemy  uczymy ratowaæ prowadzone przez pani¹ Jolê.
Zajêcia sk³adaj¹ siê z czêci teoretycznej i praktycznej.
Dzieci po zajêciach wiedz¹:
 jak wa¿ne jest, aby wszystkie czynnoci wykonywaæ sprawnie i ze spokojem,
 jak wa¿ne jest bezpieczeñstwo ratownika,
 jak sprawdzaæ przytomnoæ,
 jak wezwaæ pomoc,
 jak sprawdziæ oddech,
 dlaczego nale¿y u³o¿yæ poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
 ile wykonujemy wdechów ratowniczych,
 ile razy uciskamy klatkê piersiow¹,
 co to znaczy £añcuch prze¿ycia,
 co to Schemat bezpieczeñstwa,
jak zachowaæ siê w gabinecie pani pielêgniarki
Dzieci chêtnie i aktywnie pracuj¹ podczas zajêæ: wykonuj¹ wszystkie zadania, æwiczenia, s³uchaj¹ wierszy, wykonuj¹ prace plastyczne.
Zajêcia z udzielania pierwszej pomocy dostarczaj¹
dzieciom wiele emocji, wra¿eñ i satysfakcji z tak
wa¿ne j dziedziny naszego ¿ycia.

Systematycznie w ci¹gu ca³ego roku szkolnego odbywaj¹ siê zebrania zespo³u wietlicy, podczas których omawiamy sprawy bie¿¹ce oraz
dzielimy siê wiedz¹. Stworzylimy miêdzy innymi bank dobrych praktyk, wytyczne do pracy z
dzieæmi, aby ca³y czas panowa³a atmosfera sprzyjaj¹ca uczeniu siê, na bie¿¹co wyci¹gamy wnioski do dalszej pracy, dokonujemy autorefleksji.
Przeprowadzamy zajêcia otwarte oraz bierzemy
udzia³ w szkoleniach wewnêtrznych i zewnêtrznych.
Systematycznie wspó³pracujemy z rodzicami/opiekunami dzieci, z nauczycielami - wychowawcami klas,
z pedagogiem.
Na bie¿¹co wraz dzieæmi dbamy o wystrój sal wietlicowych oraz korytarza przy wietlicach.
Ucz¹c dzieci wra¿liwoci przeprowadzamy ró¿ne akcje charytatywne( miêdzy innymi : Kundelek, I Ty mo¿esz zostaæ wiêtym Miko³ajem, Wielkanocny zaj¹czek, zbiórka ksi¹¿ek dla chorych dzieci ze szpitali, Iskierka).
Uczniowie bardzo aktywnie bior¹ udzia³ w ró¿nych konkursach organizowanych na terenie wietlicy. Oprócz konkursów organizujemy ró¿nego rodzaju imprezy i uroczystoci , na które równie¿ zapraszamy goci z zewn¹trz.
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Wychowawcy na bie¿¹co prowadz¹ zajêcia i zabawy integruj¹ce grupê. Efektem tych dzia³añ jest
to, i¿ dzieci w wietlicy czuj¹ siê bezpiecznie, potrafi¹ w zgodzie bawiæ siê i pracowaæ.

Malujemy, rysujemy.

Wyklejamy.

Co roku chodzimy na cmentarz oddaæ ho³d Tym,
którzy odeszli za wolnoæ naszej Ojczyzny.

Dzieñ babci i dziadka.

Ka¿de dziecko wie, jak zachowaæ siê.

Opisane dzia³ania to tylko krótki urywek przedstawiaj¹cy pracê w naszej wietlicy.
Jednak coraz czêciej praca nasza jest bardzo trudna. Jest to spowodowane tym, i¿ do wietlicy uczêszcza coraz wiêcej uczniów z orzeczeniami. I to nie tylko
uczniowie tzw. trudni ale równie¿ uczniowie chorzy, którzy przyjmuj¹ ró¿nego rodzaju leki. Bardzo staramy siê, aby pobyt wszystkich uczniów by³ jak najbardziej dla dziecka korzystny, aby ka¿de dziecko
wszechstronnie rozwin¹æ. Jednak trudno sprawowaæ
opiekê i doskonaliæ rozwój ucznia na najwy¿szym poziomie podczas pracy w grupie wietlicowej gdzie
np. 12 uczniów jest z orzeczeniami, mimo tego i¿ grupa wietlicowa liczy zgodnie z przepisami 25 osób (
grupa wietlicowa sk³ada siê z uczniów np. z trzech
klas i w ka¿dej klasie jest kilka osób z orzeczeniami,
które ³¹cz¹ siê w jednej grupie wietlicowej).
Zauwa¿ylimy, ¿e problem ten z roku na rok narasta  my wychowawcy staramy siê jak najbardziej o
wszechstronny rozwój ka¿dego dziecka  jednak jest
to dla nas zadanie coraz bardziej trudne.
Jolanta Harzyñska
 nauczyciel  wychowawca wietlicy
Szko³a Podstawowa Nr 51 w Szczecinie
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Akcent
Kolejne tomy serii: akcent w V edycji,
wydane nak³adem ZLP Oddzia³ w szczecinie z dofinansowania Miasta Szczecin

Morskie
opowieci

Gawêdy morskie
zachwycaj¹ s³uchaczy od tysi¹cleci,
odk¹d to staro¿ytni Grecy wyruszyli
pod opiek¹ Posejdona na morskie
szlaki, a niemiertelny Odys podj¹³
walkê nie tylko z
¿ywio³ami, ale i z
potworami g³êbin,
l¹dów i przestworzy Historie zamienia³y siê w mity. Legendy nabiera³y
kszta³tów, kolorów i grozy. Stanowi³y i nadal s¹ tradycj¹, dawniej ¿eglarskiego, dzisiaj marynarskiego ¿ycia.
Z nich wziê³a siê przecie¿ literatura marynistyczna.
Opowiadaj¹ i zapisuj¹ owe morskie historie pisarze i
poeci wywodz¹cy siê nie tylko z kapitañskich mostków. Akcentuj¹ swoje niepowtarzalne style ujmowaniem tematu, tego wszystkiego, co z morskiego ¿ywio³u
pochodzi. Gromadz¹ w swych opowieciach tyle¿ historii prawdziwych o wyczynach ¯eglarzy, co niesamowitych i nieprawdopodobnych opowiadañ o zdarzeniach nie z tej ziemi i nie z tych mórz Ubieraj¹ w s³owa
swoje zachwyty i swoje koszmary, spe³nienia i têsknoty, naturalistyczny realizm oraz irracjonalne przeczucia
A jednoczenie, jak pisa³ trafnie Conrad w J¹drze ciemnoci, charakteryzuj¹c marynarsk¹ braæ: Opowiadania
marynarzy odznaczaj¹ siê prost¹ bezporednioci¹ i
ca³y ich sens pomieci³by siê w pêkniêtej ³upinie orzecha. Bo te¿ nie o sens w tych opowiadaniach chodzi,
tylko o samo snucie historii prawdziwej-nieprawdziwej,
z tego morza, bo bliskie, ale nie z tej ziemi bo odleg³a,
czêsto o koszmary senne wychodz¹ce z morza w³anie
Takie marynarskie opowieci prezentuje w OKRÊCIE UMAR£YCH, Bogus³aw Janiczak  z akcentami
romantycznej niezwyk³oci, osza³amiaj¹cej przygody i
nieuchronnoci ¿eglarskiego losu. Autor - poeta i prozaik, sam rybak, marynarz, ale te¿ przez dziesi¹tki lat
kapitan ¿eglugi wielkiej w rybo³ówstwie dalekomorskim,
wie o czym pisze. ¯ycie wilka morskiego nie jest mu
obce. Sztormy i burze, cisze morskie i szkwa³y, ¿aglowce
i parowce, rybackie kutry oraz marynarska braæ na nich,
czyli ³otry spod ciemnej gwiazdy jak i prawdziwi romantycy morza spiesz¹cy na pomoc rozbitkom ze snów  to
bohaterowie jego opowiadañ.

W zgodzie z Conradowskim przes³aniem o prostej
bezporednioci i sensie mieszcz¹cym siê w ³upinie
orzecha, tworzy Autor proste fikcyjne historie, korzysta ze znanych w¹tków marynistycznych (piraci, bitwy
morskie, bunt na statku i jego konsekwencje, wyspy
bezludne, ludo¿ercy w Afryce), siêga po znane motywy
z przes¹dów czy wierzeñ ¿eglarskich: Klabaternik, list w
butelce, diabelskie morze (czy to aluzja do Trójk¹ta Bermudzkiego?); bohaterowie Jego opowiadañ to uniwersalne postaci z marynistycznych powieci. Sytuacje epickie czerpie z bogatej tradycji marynarskiej gawêdy. Jednak Pisarz zaznacza swoj¹ indywidualnoæ konceptem i
stylem, uproszczonymi maksymalnie. Zgodnie z zasadami gatunku, fabu³a nie jest skomplikowana, akcja prowadzona wartko, z niedopowiedzian¹ puent¹. Zakoñczenia otwarte
Opowiadania Bogus³awa Janiczaka nie s¹ historiami skoñczonymi. Losy wiêkszoci bohaterów pozostaj¹ niedopowiedziane s¹ porzuceni przez narratora w czasie i przestrzeni, na granicy rozpoznawalnej realnie a jednoczenie irracjonalnej rzeczywistoci gdzie wszystko zdarzyæ siê mo¿e konkretny
ratunek i ¿ycie albo przera¿aj¹ca zag³ada i nieunikniona mieræ, najczêciej w³anie w odmêtach morza Ale taki w³aciwie jest z góry zapisany (czy¿ nie
romantyczny?) los marynarza. A poniewa¿ marynarze to nie ludzie, jak uwa¿a³ Kapitan Blackwell ze
statku Mary Ann (LIST W BUTELCE), wiêc ich
losy nie mog¹ byæ w ¿aden sposób podobne do ¿ycia
zwyk³ych miertelników. ¯eglarski byt musi siê ocieraæ o metafizyczne obcowanie z niepoznawalnym,
musi byæ dowiadczany widzialnie w najbardziej dramatycznej a nawet tragicznej scenerii grozy  sztormowej nocy, okrutnej mierci, zjaw morskich, np. Klabaternika zwiastuj¹cego zag³adê statku. Chocia¿ u
Autora Cz³owieka z wydm, karze³ morski jest symbolem sprawiedliwoci karz¹cej niegodziwego bosmana (KLABAUTERMANN). Licentia poetica.
Zaintrygowa³y mnie nazwiska bohaterów. Zapyta³am Autora, dlaczego nada³ swoim postaciom niepolskie imiona. Odpowied okaza³a siê nadzwyczaj prosta. Bogus³aw Janiczak przez wiele lat p³ywa³ u ró¿nych armatorów, pracowa³ z marynarzami przeró¿nych
narodowoci, tak wiêc jego opowieci wype³nia barwny i ró¿norodny t³um najbardziej egzotycznych postaci, tak pod wzglêdem wygl¹du, charakteru, temperamentu, pochodzenia, statusu spo³ecznego czy zawodowego. Oto dlaczego tylu tu Brownów, Blackwellów, Flegganów, Foxów, Juanów, Igorów i innych.
Morze jest przecie¿ internacjonalne. Tak jak czas. S¹
wiêc w tomie odleg³e historie z osiemnasto  czy te¿
dziewiêtnastowiecznych ¿aglowców, bitwa marynarki królewskiej z piratami, tak¿e czas parowców czy
wspó³czesny  kutrów rybackich z elektronicznym
oprzyrz¹dowaniem, które na ³owiskach Morza Pó³nocnego spotykaj¹ siê ze zjawiskiem irracjonalnym,
jakim jest pojawienie siê Statku Widmo z odleg³ej przesz³oci, bo sprzed dwustu lat a objanienie tych
zjawisk odczytuje siê w Internecie

Jest te¿ w tomie Bogus³awa Janiczaka akcent szczeciñski z odleg³ej przesz³oci Najmniej morskie opowiadanie (KSIÊ¯YCOWA OPOWIEÆ), bo z akcj¹ na
l¹dzie, w Szczecinie, w porcie, nawet w okrelonym doæ
precyzyjnie czasie (dziesiêæ lat po wojnie), gdzie bohater, Piotr Korczak, chce wydostaæ siê na zachód i
staje siê ofiar¹ okrutnego procederu szajki polsko-niemieckiej, która ograbia i morduje naiwnych a zdesperowanych ludzi. Czy to taka odleg³a przesz³oæ?
Akcenty morskie tych opowiadañ to nie tylko uniwersalne postaci (kapitanów, bosmanów, majtków, piratów, czarnych niewolników), to symboliczne przedmioty jak okrêt widmo w wersji okrêtu umar³ych, to nawiedzony wrak okrêtu, na którym pokutuj¹:
( )duchy tych, co zginêli razem ze swoimi statkami i nie mog¹ zaznaæ spokoju na tamtym wiecie.
Zw³aszcza ci, którzy mieli na sumieniu innych. Tak
jak duch starego pirata Johna Blackmoora, który
do dzisiaj siê b³¹ka w takie noce na brzegach Kornwalii.(NAWIEDZONY STATEK).
Albo list w butelce, jedyny mo¿liwy kontakt ze wiatem, wys³any prawie z zawiatów, przekazuj¹cy wiadomoæ o tragedii, objaniaj¹cy straszliwe wydarzenia które te¿ s¹ nieodmienn¹ po¿ywk¹ dla romantycznej wyobrani marynisty.
Mottem dla inspiruj¹cych treci, z których pisarz
czerpie swoje opowieci z tej i nie z tej ziemi, okazuje
siê byæ (znowu w swej prostocie bezporednioci zadziwiaj¹ce), zdanie Autora Burzy, mówi¹ce ( ) o rzeczach, o których filozofom siê nie ni³o, a wypowiedziane przez Cz³owieka za biurkiem:
Nie wiem, jak to wyt³umaczyæ. Po prostu czasem
zdarzaj¹ siê rzeczy, w które trudno uwierzyæ. (STATEK WIDMO).
I ten niepowtarzalny klimat morza rodem z obrazów filmowych Piratów z Karaibów albo (dla
mnie) jak z miniatur w Morskich zadziwieniach
Jerzego Jasiñskiego, gdzie zjawiska morskie balansuj¹ na granicy ludzkiego pojêcia i koszmaru sennego. Przywo³uje Autor, chocia¿ nie wprost, wyklêtego Lataj¹cego Holendra czy mniej znan¹,
Mary Celeste z nieprawdopodobnie tragiczn¹
legend¹ dryfuj¹cego statku bez za³ogi. Wprowadza grozê sztormowych nocy ze statkiem umar³ych,
który zabiera zmar³ych marynarzy, wyprowadza
swoich bohaterów na diabelskie morza czy wyspy
przeklête, ka¿e im walczyæ z piratami albo z najgroniejszym monstrum oceanów, jakim siê okazuje drugi, bezwzglêdny cz³owiek.
Tom OKRÊT UMAR£YCH Bogus³awa Janiczaka z przyjemnoci¹ wpisujê w szczeciñskie wydanie naszej serii:akcent. Podtrzymuje bowiem najlepsze tradycje szczeciñskich marynistów, którzy
niestrudzenie dowodz¹ morskoci nie tylko naszego miasta. Zapewne i Ty, Czytelniku, chêtnie
wybierzesz siê w ten rejs, aby poczuæ dreszczyk,
czy tylko morskiej przygody ?
Ró¿a Czerniawska-Karcz

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej Morze przygody
 z wiatrem w ¿aglach

Jesienny rejs
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To by³ bardzo zimny i wietrzny rejs. W sobotê 15
padziernika odbilimy od kei na jachcie Zryw z kapitanem Mieczys³awem Irch¹. Naszym celem by³o
Uckermünde. Ubrani jak morsy dzielnie pe³nilimy
wachty, p³yn¹c przez wody J. D¹bie, Roztoki Odrzañskiej i Zalewu Szczeciñskiego. Po drodze p³yn¹c wzd³u¿
toru wodnego mija³y nas statki handlowe. Przy korzystnym wschodnim wietrze uda³o siê nam po¿eglowaæ na ¿aglach. Uruchomiony nawet zosta³ spinaker
co wywo³a³o du¿o emocji wród za³ogi. W ciemnociach wchodzilimy do mariny w Uckermünde. Noc
spêdzilimy ubrani w ciep³e polary i skarpety wtuleni
w piwory po czubek g³owy. Rano spacer po miasteczku i wizyta w ZOO. Zwierzêta patrzy³y na nas obojêtnie, przyzwyczajone do widoku ludzi. Sarny i daniele
dawa³y siê g³askaæ, kozy równie¿. Lwy spa³y nie otwieraj¹c oczu. Surykatki ciekawskie powychodzi³y ze swoich nor a wydrom nie chcia³o siê k¹paæ w zimnej wodzie i le¿a³y sobie w ciep³ych legowiskach.
Po powrocie na jacht kuki przygotowa³y obiad, a reszta
za³ogi ¿eglowa³a do Nowego Warpna. Zimno pozwala³a
przetrwaæ gor¹ca herbata i s³odki kisielek. W nowym
Warpnie odwiedzilimy Alejê¯eglarzy. Aleja ta charak-
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teryzuje siê tym, ¿e ods³aniane s¹ tam tablice ¿yj¹cych
kapitanów. Na promenadzie poznawalimy historiê odkryæ ¿eglarskich i sylwetki ludzi, którzy ich dokonali,
Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Magellana, Jamesa Cooka,. Leonida Teligi, Krzysztofa Baranowskiego i
innych. Wieczorem grill i morskie opowieci.
Podczas rejsu nauka: kursów wzglêdem wiatru,
znaków nawigacyjnych, nanoszenie pozycji na mapê,
prowadzenie dziennika, sterowanie, stawianie ¿agli.
Powrót pod wiatr i zalewaj¹c¹ pok³ad i sternika falê. Pomimo tak ciê¿kich warunków pogodowych humory dopisywa³y, a za³oga czeka na kolejne wyprawy.
Jolanta Ga³êzowska

DZ-ta SUM

Dezeta  DZ  potoczna nazwa popularnej w Polsce szalupy wios³owo ¿aglowej o 10 wios³ach, otaklowanej jako kecz gaflowy o ³¹cznej powierzchni 3
¿agli (fok, grot i bezan) oko³o 30 m2, kad³ub drewniany lub z tworzywa sztucznego, wyposa¿ony w
miecz, ster na pawê¿y, powietrzne zbiorniki wypornociowe oraz niskie maszty ³atwo wyjmowane i
k³adzione w razie potrzeby. DZ-ta by³a przez wiele
lat u¿ywana do nauki wios³owania i manewrowania dwumasztow¹ jednostk¹ w szkoleniu na stopieñ sternika jachtowego.

DZ-ta jako jedna z nielicznych ³odzi na wiecie doczeka³a siê pomnika. Jest nim obelisk zwieñczony metalow¹ sylwetk¹ jachtu wzniesiony w 2007 roku nad jeziorem Charzykowskim w miejscowoci Charzykowy. W
2002 roku odby³y siê w Gi¿ycku pierwsze Mistrzostwa
Polski Dezet, w których uczestniczy³o 16 jachtów. Pomys³odawc¹ i organizatorem regat by³ Marek S³odownik  ¿eglarz, dziennikarz, wspó³pracownik magazynu
Wiatr, inicjator akcji Ratujmy dezety.
W tym roku obchodzimy 30 Lecie DZ-ty SUM, którego portem macierzystym jest przystañ Jachtclub
AZS. Zbudowana zosta³a w 1986 roku w Szczeciñskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi. Zakupiona w 1991 roku od przedsiêbiorstwa turystycznego
Pomerania przez JK AZS. Opiekunem jachtu od
1994 roku jest kapitan Micha³ Jósewicz. Na pok³adzie
jachtu organizowane s¹ rejsy zarówno z m³odzie¿¹
jak i z doros³ymi. W latach 1997-2007 odby³o siê 11
rejsów po Zalewie Szczeciñskim i Kamieñskim oraz
Morzu Ba³tyckim. W 2002 roku wroc³awscy harcerze
z HOW Stanica odbyli rejs na trasie Gdynia-VisbyGdynia z kapitanem Jerzym Kasprzakiem. W 2010 roku
równie¿ harcerze z kapitanem Markiem Wcis³o odbyli 5-dniowy rejs na trasie winoujcie-Rönne-winoujcie. Do historii jachtu przesz³y równie¿ rejsy seniorów, gdzie rednia wieku liczy³a od 60 do 70 lat. W
2008 roku by³ to rejs na Bornholm - uhonorowany
nagrod¹ Szczeciñski Rejs Roku. W 2009 rejs do
Kopenhagi równie¿ nagrodzony jako Szczeciñski Rejs
Roku. Tak¹ sam¹ nagrodê dosta³ rejs w 2010 dooko³a
Rugii i na Bornholm. Ten rejs dosta³ równie¿ nagrodê
w kategorii ¿eglarstwo na Kolosach w Gdyni w 2011
roku. Rok 2011 to rejs ródl¹dowy Szczeci-Berlin, oraz
rejs do Warnemünde. Podczas tego drugiego rejsu
celu nie osi¹gniêto. Warunki pogodowe pokrzy¿owa³y plany za³ogi. Rok 2013 to wyprawa w górê rzeki
Piany jej ródl¹dowym odcinkiem.
Rejsy oraz
przygody jakie
spotka³y za³ogi
opisane s¹ w
ksi¹¿kach
Dezeta da siê
lubiæ (praca
zbiorowa) oraz
Szalup¹ przez
Ba³tyk i Sund
autorstwa
Grzegorza
Czarneckiego.
Jolanta
Ga³êzowska

Koñczymy sezon 2016
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Banderê opuæ!

Przez ca³y sezon nawigacyjny
 od wiosny do
jesieni  pozostaj¹ na masztach banderowych naszych
klubów ¿eglarskich i marin, a
dok³adnie od dnia podniesienia bandery podczas ceremonii otwarcia sezonu, a¿ do równie¿
uroczystego zakoñczenia sezonu. Wtedy to Bia³o-czerwona zostaje w takt hymnu narodowego
opuszczona ¿ masztu i równie¿ ceremonialnie odpowiednio z³o¿ona, po czym pozostaje w klubie,
do wiosny, kiedy znowu za³opocze na klubowym
maszcie banderowym. Nie odbywa siê to w ca³ym kraju w tym samym terminie, teraz w³anie
przyszed³ czas na uroczystoci zakoñczenia sezonu, najczêciej na prze³omie padziernika-listopada, jak w sobotê 22 bm., w szczeciñskim
Centrum ¯eglarskim nad jeziorem D¹bie. Pomimo kaprynej jesiennej aury wokó³ masztu zebra³o siê liczne grono m³odych ¿eglarzy, ich rodziców i przyjació³, a tradycyjnie powita³y ich
tañcem morskim maluchy z zaprzyjanionego
Przedszkola 27 ¯agielek
Po ceremonii opuszczenia bandery zastêpca
dyrektora C¯ Magdalena Piasecka-Górny krótko podsumowa³a dokonania roku: Miniony sezon by³ dla nas du¿ym wyzwaniem. Zaczêlimy
pracê w nowej formule prawnej, otworzylimy
schronisko m³odzie¿owe, wiêtowalimy 50. urodziny jachtu Magnolia. Zorganizowalimy liczne regaty, m.in. Pucharu Dnia Dziecka, Pucharu
Magnolii, Wojewódzk¹ Olimpiadê M³odzie¿y,
Szczecin Fair Play (Laser i Finn), Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w Optymicie,

oraz po raz pierwszy Wojewódzkie Mistrzostwa
w Kajakarstwie, oraz obecne Otwarte Mistrzostwa Okrêgu w klasie Laser. Dok³adamy starañ,
by w przysz³ym roku dorzuciæ do tej puli tak¿e
Otwarte Mistrzostwa Polski w klasie Micro, której zawodników wspieramy .
Póniej Dyrektor £ukasz Pundyk uhonorowa³
Z³ot¹ Odznak¹ C¯ znanego ¿eglarza i instruktora
kapitana Mieczys³awa Irchê, a Sekretarz ZOZ¯
wrêczy³ opiekunom i m³odzie¿y z dwóch sekcji turystycznej i kajakowej, Zachodniopomorskie
¯eglarskie Odznaki Turystyczne. Kapitan-senior
Bruno Salcewicz przekaza³ historyczne zdjêcie
Zewu Morza. Po czêci oficjalnej odby³ siê pokaz specjalnej, rozszerzonej wersji filmu o Magnolii, a nastêpnie rozpoczê³y siê na wodach jeziora D¹bie zapowiadane wczeniej dwudniowe
regaty w klasie Laser 4.7, Standard i Radial.
Podczas sezonu 2016 w regularnych zajêciach
w sekcjach C¯ uczestniczy³o ponad 200 m³odych
¿eglarzy i wodniaków. Najwiêksz¹ popularnoci¹
cieszy³y siê sekcje Optymist regatowy i windsurfingu. Tak¿e blisko 100 wychowanków wziê³o udzia³ w krótszych i kilkudniowych rejsach
szkoleniowych, z najd³u¿szymi 2-tygodniowymi
wyprawami Zrywem i Magnoli¹ dooko³a Zelandii. Ponadto by³y te¿ biwaki i wakacyjne pó³kolonie ¿eglarskie z udzia³em ponad 250 dzieci i
kursy na ¿eglarzy i sterników jachtowych. Centrum ¯eglarskie jest tak¿e baz¹ szkoleniow¹ dla
Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i
¯eglarskiej, i dla szczeciñskiej edycji Programu
Energa Sailing Education Optimist, co oznacza
kolejnych kilkuset m³odych adeptów ¿eglarstwa,
ch³opców i dziewcz¹t. Ceremonia zamkniêcia sezonu nie oznacza oczywicie przerwy w cyklu
szkoleniowym  C¯ ¿yje, dzia³a i szkoli dzieci i
m³odzie¿ przez ca³y rok kalendarzowy, a bandera
wróci na maszt wiosn¹
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
D³ugie jesienne wieczory zachêcaj¹ do siêgania
po lekturê. Tym razem
wród moich propozycji
powieæ, która przesz³a
ju¿ do klasyki, biografia
niezwyk³ego artysty i nietuzinkowy poradnik. Napisana z niezwyk³ym rozmachem powieæ Klub
Pickiwcka Charlesa
Dickensa, doczeka³a siê
kolejnego wznowienia.
Tym razem Wydawnictwo
MG, zaprasza do przypomnienia sobie dzie³a, które
zaskakuje bogactwem humoru, przemieszanego z ironi¹, satyr¹ i sarkazmem.
Klub Pickwicka to po³¹czenie powieci obyczajowej, satyry, farsy i romansu ³otrzykowskiego. Utwór opisuje podró¿ po Anglii dobrodusznego pana Pickwicka, twórcy nowej teorii g³owaczy, i jego groteskowych przyjació³. Angielski
humor manifestuje siê w powieci zarówno w pe³nych komizmu scenkach rodzajowych, jak i w charakterystykach wystêpuj¹cych postaci. Uwiêzienie pana Pickwicka pod zarzutem niedotrzymania
obietnicy ma³¿eñstwa daje w koñcowych partiach
utworu okazjê do przeprowadzenia ostrej krytyki
prawa i s¹downictwa w Anglii.
Klub Pickiwcka
Charles Dickens
przek³ad: W³odzimierz Górski, Wydawnictwo
Mg, 2016
Na pocz¹tku padziernika ukaza³a siê niezwyk³a filmowa biografia
wyj¹tkowego twórcy,
który nie doczeka³ jej
premiery. Popió³ i diament, Wszystko na
sprzeda¿, Wesele,
Ziemia obiecana,
Cz³owiek z marmuru,
Cz³owiek z ¿elaza  to
filmy, które na trwa³e zapisa³y siê w historii nie
tylko polskiego kina.
Wajda. Kronika wypadków filmowych to
ksi¹¿ka, w której po raz pierwszy o tych filmach
mówi¹ ci, którzy je z Wajd¹ wspó³tworzyli. Wajda by³ artyst¹ totalnym, ale te¿ dawa³ swoim ekipom na planie bardzo du¿¹ wolnoæ. Dlatego o

kulisach powstawania wszystkich filmów Wajdy - od Pokolenia do Wa³êsy - opowiadaj¹ jego
aktorzy  El¿bieta Czy¿ewska, Krystyna Janda,
Daniel Olbrychski czy Wojciech Pszoniak, ale
te¿ cz³onkowie ekipy technicznej: operatorzy,
kompozytorzy, scenografowie. Tym samym powsta³a niezwyk³a opowieæ o najwa¿niejszych
filmach w dziejach polskiego kina, ale te¿ portret
niezwyk³ego artysty, jakim jest Andrzej Wajda.
Wajda. Kronika wypadków filmowych
Bartosz Michalak
Wydawnictwo Mg, 2016
Kiszona kapusta rozrzucona gêsto na dywanie
lub wyk³adzinie dywanowej, a nastêpnie zbierana
miote³k¹ na mietniczkê
czyszcz¹ dywan i przywracaj¹ ¿ywe kolory 
Poradnik Domowy Babci
Aliny, Gazeta Krakowska, 1984
Dobra rada zawsze siê przyda. Oto ksi¹¿ka, w
której rad bez liku. Bez obaw. Autorka nie zmusza to rozrzucania kapusty na dywanie. Wiele z
tych przepisów potraktujcie z przymru¿eniem
oka. Bêd¹ wietnym przerywnikiem w lekturze
tego niezwyk³ego poradnika. Znajdziecie tu jeszcze np. sposób orientalny wyniszczenia w³osów,
który autor przepisu stosowa³ aby wyniszczyæ
w³osy na czole oraz lekarstwo na ko³tun i parchy na g³owie. To tylko niektóre kurioza z dawnych lat. Wiele z nich rozbawi, niektóre wprawi¹
w zdumienie.
¯artobliwy ton, kola¿e, stare zdjêcia i ilustracje
oraz ciekawa forma graficzna to niew¹tpliwe atuty tej ksi¹¿ki. Mo¿na j¹ potraktowaæ jako ciekawostkê wydawnicz¹, ale jeszcze lepiej zastosowaæ siê do wiêkszoci zawartych w niej rad. W
rodku czeka na nas bowiem garæ sprawdzonych
przepisów babæ, mam, ciotek, wujków i innych
specjalistów od domowych spraw. Ocet, cytryna, boraks, olejki eteryczne, szare myd³o, soda 
niech powróc¹ do ³ask!
Autorka zachêca do u¿ywania domowych rodków czystoci zamiast detergentów. S¹ niedrogie i
przyjazne dla nas oraz rodowiska. Nie zabrak³o tu
równie¿ przepisów, które pomog¹ zadbaæ o nasze
cia³o. A wszystko przy pomocy sprawdzonych i
³atwo dostêpnych sk³adników.
Lektura tego poradnika z pewnoci¹ pozytywnie wp³ynie na nasze samopoczucie. A ju¿ otrzymanie go w prezencie, z pewnoci¹ dostarczy wielu emocji osobie wra¿liwej na s³owo, obraz i dbaj¹cej o w³asne zdrowie!
Gospodyna. Zaradnik domowy
Kasia Dyna
Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2016
Poleca 
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Mali przyjaciele psów

Pa³ac M³odzie¿y  uczestnicy pracowni
podczas zajêæ

Odkrywamy talenty
Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Przedszkolaki w staro¿ytnym Egipcie,
czyli podró¿e w czasie i przestrzeni

Pa³ac M³odzie¿y  uczestnicy pracowni
podczas zajêæ

Odkrywamy talenty
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

