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70 lat Pa³acu M³odzie¿y – PCE w Szczecinie
Drodzy
uczestnicy
¿ycia
Pa³acowego
Zwracamy siê do Pañstwa z
proœb¹ o aktywne wspó³tworzenie
almanachu, który chcemy wydaæ
z okazji 70-lecia istnienia naszej
placówki. G³ówne uroczystoœci
tego piêknego jubileuszu planowane s¹ co prawda w 2020 roku,
ale ju¿ teraz przystêpujemy do
zbierania wspomnieñ dotycz¹cych uczestnictwa w ¿yciu Pa³acu. Chcemy upamiêtniæ ludzi i
zdarzenia, pokazuj¹c jak wielk¹
rodzinê tworzymy.
Jeœli:
• Braliœcie Pañstwo udzia³ w
zajêciach prowadzonych przez
naszych nauczycieli i chcielibyœcie odœwie¿yæ ten czas, przelejcie na papier wspomnienia i
wyœlijcie nam – poczt¹ lub e
mailem. Proszê zaznaczyæ kiedy (w jakich latach) to by³o i
co najbardziej utrwali³o siê w
pamiêci (mo¿e nazwiska kolegów lub nauczycieli?). Jak zaowocowa³a przygoda z Pa³acem
póŸniej i czy zainteresowania
kontynuowane by³y w doro-

s³ym ju¿ ¿yciu? Jeœli do³¹czycie
dodatkowo zdjêcia (lub ich skany) bêdzie wspaniale!
• Pracowaliœcie w Pa³acu M³odzie¿y i chcielibyœcie podzieliæ
siê swoimi wspomnieniami tak¿e
zapraszamy – chwytajcie za pióro
lub komputer.
Na Pañstwa wspomnienia
czekamy do 15 paŸdziernika br.
pod adresem e mailowym:
portal@palac.szczecin.pl
lub adresem pocztowym:
Pa³ac M³odzie¿y- PCE
70-327 Szczecin
Al. Piastów 7
Z dopiskiem na kopercie
„Jubileusz”
Wspomnienia mo¿na te¿
osobiœcie dostarczyæ
do sekretariatu przy. Al. Piastów 7
Dziêkujemy!

Zdjêcie: archiwum placówki – lata 50-te
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Dobry start
przedszkolaka
Program
wychowania przedszkolnego
Monika Roœciszewska-WoŸniak
Ka¿de dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieæ
dostêp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku dzieci mieszkaj¹cych
na wsi lub pochodz¹cych z rodzin o niskim statusie spo³ecznoekonomicznym. Zgodnie z badaniami prowadzonymi od ponad 20 lat, dzieci, które
maj¹ mniejsze szanse na osi¹gniêcia w szkole,
powinny dla ich wyrównania uczestniczyæ w
wysokiej jakoœci zajêciach edukacyjnych ju¿ od
wczesnego wieku przedszkolnego.
Program „Dobry start przedszkolaka” przeznaczony jest do realizacji w grupach przedszkolnych
w innych formach wychowania przedszkolnego,
szczególnie tam, gdzie jest potrzeba i mo¿liwoœæ
tworzenia grup ró¿nowiekowych. Bêdzie wiêc u¿yteczny na wsi, a tak¿e wszêdzie tam, gdzie z ró¿nych powodów przedszkoli nie ma. Celem programu jest stworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych
dzieciom nabywanie umiejêtnoœci i wiedzy potrzebnych im do satysfakcjonuj¹cego startu w szkole i
dalszego rozwoju. Cel ten realizowany jest poprzez
organizowanie zajêæ opartych na jak najwiêkszej
aktywnoœci dzieci oraz wspó³pracy z rodzicami.
Rodzice powinni pe³niæ w grupach przedszkolnych
zasadnicz¹ rolê wspó³organizatorów zajêæ. Zapewnia to zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom warunki do rozwoju i poczucie bezpieczeñstwa. Program oparto na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zawartej w rozporz¹dzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego
w poszczególnych typach szkó³ (Dz.U. z dnia 15
stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Pierwsza wersja programu zosta³a stworzona dla
alternatywnych form wychowania przedszkolnego
w ramach programu „Gdy nie ma przedszkola” prowadzonego przez Fundacjê Rozwoju Dzieci im. J.
A. Komeñskiego w latach 2001-2007. Po zmianie
Ustawy o Systemie Oœwiaty program by³ wykorzystywany w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych b¹dŸ wspieranych merytorycznie przez Fundacjê Komeñskiego. Obec-

nie zosta³ rozszerzony, zmodyfikowany i przystosowany do wymagañ nowej podstawy programowej oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do u¿ytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do u¿ytku szkolnego podrêczników
(Dz.U. z dnia 10 czerwca 2009 r. Nr 89, poz. 730).
W programie uwzglêdnia siê cztery przenikaj¹ce
siê dziedziny rozwoju i uczenia siê dzieci: wiedzê,
umiejêtnoœci, dyspozycje i uczucia. Ka¿dy z tych
wymiarów wymaga innych umiejêtnoœci i dzia³añ
nauczyciela wobec dzieci. W wiêkszoœci programów
k³adzie siê nacisk na wiedzê i umiejêtnoœci. Program „Dobry start przedszkolaka” za niezwykle wa¿ne uwa¿a równie¿ rozwijanie przez dzieci dyspozycji (sk³onnoœci) i uczuæ, dziêki czemu bêd¹ potrafi³y satysfakcjonuj¹co poradziæ sobie z wyzwaniami
edukacyjnymi w dalszych latach.
Konstrukcja Programu dostosowana jest do specyficznych warunków, w jakich dzia³aj¹ ma³e grupy przedszkolne. Charakteryzuje je mniejsza liczebnoœæ grup, ³¹czenie dzieci w grupy ró¿nowiekowe, aktywna obecnoœæ rodziców. Pozwala
to na dopasowanie realizowanego programu do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci i
spo³ecznoœci lokalnej. Program zawiera równie¿
komentarze i wskazówki praktyczne dla nauczyciela u³atwiaj¹ce realizacjê przyjêtych celów wychowawczych i edukacyjnych oraz umo¿liwiaj¹ce elastyczny dobór treœci zajêæ i rodzajów aktywnoœci do potrzeb dzieci.
Realizacjê Programu mo¿na planowaæ zarówno
na 12 godzin tygodniowo, stanowi¹ce minimum
dla innych form wychowania przedszkolnego jak
i na wiêcej – np. 20 czy 25 godzin tygodniowo.
Zgodnie ze standardami Fundacji Komeñskiego
optymalna liczba dzieci w grupie ró¿nowiekowej
nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 15.
Dzieæmi powinny zajmowaæ siê dwie osoby –
nauczyciel i asystent. Funkcjê asystenta powinien
pe³niæ rodzic jednego z dzieci. Do jego obowi¹zków nale¿y przede wszystkim wspieranie nauczyciela w pracy oraz pomaganie dzieciom w czynnoœciach, z którymi same sobie nie radz¹.
Program wychowania przedszkolnego podzielony jest na cztery czêœci. W pierwszej przedstawiona zosta³a ogólna charakterystyka Programu „Dobry start przedszkolaka” – za³o¿enia i cele oraz
struktura. Czêœæ II omawia konkretne zagadnienia
dotycz¹ce realizacji programu – porz¹dek dnia, zadania i rolê osób zaanga¿owanych w pracê grupy
przedszkolnej. Czêœæ III poœwiêcona jest zagadnieniom rozwoju spo³eczno–emocjonalnego przed-

5
szkolaków. W IV czêœci wymieniane s¹ szczegó³owo treœci edukacyjne w ró¿nych zakresach edukacji oraz umiejêtnoœci rozwijane przez dzieci. Ostatnia czêœæ to za³¹czniki: formularze i karty obserwacji, formularz oceny dojrza³oœci przedszkolnej
dziecka oraz propozycje uk³adu dnia i tygodnia.

I. Za³o¿enia, cele
i struktura programu
Dobry start przedszkolaka
Za³o¿enia programu
Program oparto na trzech podstawowych za³o¿eniach:
1. Aby dziecko mog³o siê rozwijaæ,
jego aktualne potrzeby edukacyjne
musz¹ byæ zaspokojone w optymalnym stopniu
Zgodnie z wizj¹ Fundacji Rozwoju Dzieci im.
J. A. Komeñskiego ka¿de dziecko jest niepowtarzaln¹ istot¹ z immanentn¹ gotowoœci¹ do rozwoju. Naturaln¹ tendencj¹ u ka¿dego dziecka jest
d¹¿enie do poznawania i doskonalenia siê. Zadaniem doros³ych jest niedopuszczenie do zahamowania tej tendencji oraz stwarzanie warunków
dzieciom do rozwoju pe³nego potencja³u.
W naszym myœleniu opieramy siê na koncepcji
Lilian G. Katz, (1994)1, zgodnie z któr¹ niezbêdne dla rozwoju dziecka jest zaspokojenie w optymalnym stopniu nastêpuj¹cych potrzeb:
– poczucia bezpieczeñstwa – opisywanego jako
poczucie komfortu psychicznego, bycia akceptowanym i kochanym;
– poczucia w³asnej wartoœci – aprobaty dla siebie samego i w³asnych dzia³añ zarówno w grupie
przedszkolnej, jak i w rodzinie;
– poczucia, ¿e ¿ycie ma sens – przekonania, ¿e
warto jest ¿yæ, ¿e doœwiadczenia s¹ ciekawe, wa¿ne
i prawdziwe, a nie banalne, niepowa¿ne i sztuczne;
– zrozumienia doœwiadczeñ – dziecko potrzebuje pomocy doros³ych, aby zrozumieæ w³asne
doœwiadczenia i prze¿ycia, nadaæ im sens oraz
poznaæ doœwiadczenia innych ludzi;
– autorytetu i jasnych, sensownych granic –
dziecko potrzebuje obecnoœci doros³ych, którzy akceptuj¹ w³asne doœwiadczenie, m¹droœæ i wiedzê,
potrafi¹ wytyczyæ wyraŸne granice, a jednoczeœnie
daj¹ dziecku zrozumienie, bliskoœæ i akceptacjê,
nawet jeœli postêpuje ono niezgodnie z regu³ami;
– dobrych wzorców osobowych – osób, na których mog¹ siê wzorowaæ, które potrafi¹ jasno rozmawiaæ o wartoœciach, a tak¿e postêpuj¹ zgodnie
z tymi wartoœciami.

2. Rozwój dzieci odbywa siê wielotorowo
i w sposób dynamiczny
Konstruuj¹c Program, wziêto pod uwagê zarówno normatywny, jak i dynamiczny wymiar koncepcji uczenia i rozwoju dzieci (Lilian G. Katz, Sylvia
C. Chard, 2000)2. Wymiar normatywny odnosi siê
do typowych lub najczêœciej obserwowanych u
wiêkszoœci dzieci wzorów zachowañ, umiejêtnoœci
i myœlenia – takich, które s¹ norm¹ dla danego wieku. W naszym Programie wymiar normatywny bierzemy pod uwagê podczas planowania aktywnoœci
adekwatnej do poziomu rozwoju dzieci oraz osi¹gniêæ odpowiednich dla danego wieku.
Wiedza o normach wiekowych jest podstaw¹ planowania aktywnoœci dzieci i nauczyciela, odpowiednich i interesuj¹cych zajêæ dla dzieci w danym wieku. Wiedza ta daje nauczycielowi równie¿ mo¿liwoœæ zauwa¿enia zachowañ lub zdolnoœci dzieci znacz¹co poni¿ej lub powy¿ej normy, co u³atwia prowadzenie dok³adnej obserwacji
lub zaplanowanie specjalnych zadañ dla dziecka.
Dynamiczny charakter rozwoju zawiera trzy powi¹zane ze sob¹ aspekty. Po pierwsze – istota ludzka zmienia siê w czasie nie tylko z powodu rozwoju fizycznego, ale równie¿ ró¿nych ¿yciowych doœwiadczeñ lub ich braku. Drugi aspekt to efekt odroczenia – niektóre doœwiadczenia nie s¹ uœwiadamiane od razu, mog¹ jednak póŸniej w znacz¹cy
sposób modyfikowaæ lub zaburzaæ rozwój osobowoœci dziecka. Trzeci aspekt to efekt kumulacji czêstych doœwiadczeñ – jakoœciowa zmiana nastêpuje
dopiero po wielu powtórzeniach danej sytuacji.
Na³o¿enie wymiaru dynamicznego na normy rozwojowe wymusza tak¿e koniecznoœæ wziêcia pod
uwagê d³ugoterminowych efektów uczenia siê
dziecka, a zatem d³ugoterminowych efektów dzia³añ nauczyciela. Warto pamiêtaæ, ¿e dzieci ucz¹
siê zarówno rzeczy po¿¹danych, jak i takich, których sobie nie ¿yczymy. A zatem profesjonalny
namys³ na temat tego, czego powinny siê uczyæ,
musi braæ pod uwagê nie tylko to, co dzieci powinny robiæ w danym wieku, ale równie¿ wiedzê
na temat d³ugoterminowych dynamicznych sekwencji odroczenia i efektu kumulacyjnego.
Poni¿ej zosta³y omówione cztery aspekty rozwoju dziecka.
1) Dzieci zdobywaj¹ wiedzê, czyli poznaj¹ fakty, koncepcje, s³ownictwo, literaturê poprzez: demonstracjê nauczyciela, informacje, jakie przekazuje, opisy, odpowiedzi na pytania, wyjaœnienia
dawane przez doros³ych. Ma³e dzieci jednak zdobywaj¹ wiedzê przede wszystkim poprzez aktywne i konstruktywne dzia³ania i dziêki procesom
nadawania znaczenia w³asnym obserwacjom i doœwiadczeniom.
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2) Dzieci æwicz¹ i doskonal¹ umiejêtnoœci
poprzez obserwacjê i naœladownictwo, wykonywanie i powtarzanie czynnoœci wed³ug instrukcji i wdra¿anie ich w nowych sytuacjach.
Umiejêtnoœci zachowania siê w grupie, sprawnoœæ fizyczna, umiejêtnoœci jêzykowe, liczenie,
rysowanie to zaledwie kilka z niezliczonej liczby umiejêtnoœci nabywanych przez dzieci w
pierwszych latach ¿ycia.
3) Dzieci rozwijaj¹ swoje dyspozycje, czyli niektóre zdolnoœci, postawy, gotowoœæ czy tendencje do odpowiadania na poszczególne sytuacje w
okreœlony sposób. Ciekawoœæ, przyjacielskoœæ,
sk³onnoœæ do rz¹dzenia, wielkodusznoœæ, ma³ostkowoœæ, twórczoœæ – to bardziej postawy i dyspozycje ni¿ umiejêtnoœci czy wiedza.
Dyspozycji nie mo¿na nauczyæ przez formaln¹
instrukcjê ani namawianie. Wiele wa¿nych dyspozycji, w³¹czaj¹c w to gotowoœæ do uczenia siê
i nadawanie sensu doœwiadczeniom, jest wrodzonych – niezale¿ne od tego, gdzie dzieci siê rodz¹
i w jakich warunkach ¿yj¹. Inne, jak np. ciekawoœæ, postawa twórcza, gotowoœæ do wspó³pracy,
otwartoœæ, ¿yczliwoœæ, s¹ rozwijane poprzez wzrastanie wœród ludzi, którzy takie postawy reprezentuj¹, a nastêpnie wzmacniane, bardziej poprzez
zauwa¿anie ich i docenianie ni¿ nagradzanie.
Proces rozwijania dyspozycji wymaga stworzenia dziecku mo¿liwoœci ekspresji swoich postaw
w dzia³aniu. Dziêki temu dziecko mo¿e obserwowaæ efektywnoœæ w³asnych zachowañ i doœwiadczaæ satysfakcji z tego p³yn¹cej. Nauczyciel mo¿e
wzmacniaæ dyspozycje dzieci poprzez stawianie
celów ukierunkowanych na proces, a nie na wynik (np. zamiast mówiæ: „SprawdŸmy, jak sobie
poradzicie”, powinien powiedzieæ: „Zobaczmy,
czego mo¿emy siê nauczyæ, co nowego mo¿emy
odkryæ”). W ten sposób zachêca i oœmiela dzieci
do koncentrowania siê na tym, czego siê ucz¹, a
nie na zewnêtrznej ocenie swoich dzia³añ.
4) Dzieci rozwijaj¹ uczucia, czyli subiektywne stany emocjonalne. Niektóre uczucia s¹ wrodzone (np. lêk, z³oœæ, radoœæ), inne rozwijaj¹ siê
w trakcie uczenia – np. pewnoœæ siebie, poczucie
w³asnej wartoœci, poczucie przynale¿noœci, bezpieczeñstwa. W czasie pierwszych lat edukacji
kszta³tuj¹ siê równie¿ uczucia zwi¹zane ze szko³¹,
nauczycielami i innymi dzieæmi.
3. Dzieci rozwijaj¹ siê poprzez interakcje
w szerokim kontekœcie spo³ecznym
Program opiera siê na interaktywnym modelu
ekologicznego rozwoju dziecka wprowadzonym
przez Urie Bronfenbrennera3 i rozwijanym przez

wielu pedagogów, zgodnie z którym dziecko „zanurzone” w swoim bli¿szym i dalszym œrodowisku
(przyrodniczym i spo³ecznym) rozwija siê poprzez
sta³e, dynamiczne i wzajemne interakcje.
Rozwój dziecka jest uwarunkowany historycznie i jednoczeœnie zale¿y od aktualnego kontekstu. Maj¹ tu znaczenie zarówno dzia³ania i doœwiadczenia cz³onków rodziny (m.in. struktura rodziny, sytuacja materialna i spo³eczna, system wartoœci, styl ¿ycia), jak i zachowania nauczycieli,
relacje z rówieœnikami, stosunek do przedmiotów
oraz oddzia³ywanie mediów.
Dzieci ucz¹ siê dziêki zaanga¿owaniu we
wzajemne aktywne relacje. Swoje naturalne
dyspozycje wzmacniaj¹ poprzez wspó³dzia³anie, interakcje z rówieœnikami, doros³ymi, materia³ami, otoczeniem. Pomaga im to znajdowaæ g³êbszy sens swoich doœwiadczeñ i lepiej
poznawaæ œrodowisko w którym ¿yj¹. Interakcje, w jakie wchodz¹ dzieci podczas wszystkich rodzajów aktywnoœci (rysowania, jedzenia, zabaw ruchowych, obserwacji, zabaw konstrukcyjnych) tworz¹ kontekst i stymulacjê dla
rozwoju spo³ecznego i poznawczego zarówno
wiedzy i umiejêtnoœci, jak i predyspozycji czy
rozwoju emocjonalnego.
Mniejsze znaczenie dla rozwoju ma³ego dziecka ma aktywnoœæ pasywna, polegaj¹ca na przyswajaniu wiedzy doros³ych. Zgodnie z najnowszymi badaniami wprowadzenie akademickich
metod i instrukcji (demonstracji, pogadanek) w
program pracy wychowawczej z ma³ymi dzieæmi
w krótkiej perspektywie daje co prawda niez³e
rezultaty w dziedzinie wiedzy i umiejêtnoœci, ale
te krótkotrwa³e efekty znikaj¹ po kilku latach i
s¹ nierozpoznawalne.

Cele programu
Jak najpe³niejszy rozwój potencja³u ka¿dego
dziecka poprzez proces, w którym dziecko aktywnie i maksymalnie samodzielnie nadaje sens
swoim doœwiadczeniom.
Program ma rozwijaæ u dzieci:
• ciekawoœæ i motywacjê do poznawania i rozwoju;
• rozumienie zjawisk z najbli¿szego otoczenia
i wzrost wiedzy przez gotowoœæ do korzystania z
w³asnych doœwiadczeñ do zdobywania kolejnych
umiejêtnoœci, rozwijanie myœlenia matematycznego, rozwój umiejêtnoœci jêzykowych;
• adekwatne poczucie w³asnej wartoœci budowane na œwiadomoœci uczuæ, umiejêtnoœci kontroli emocjonalnej oraz na w³asnych pozytywnych
doœwiadczeniach;

• umiejêtnoœæ wspó³dzia³ania z innymi przez
wzrost umiejêtnoœci komunikacyjnych, rozumienie znaczenia umów i norm spo³ecznych, szacunek dla innych i doœwiadczenia wspó³pracy w
zespole;
• samodzielnoœæ i wytrwa³oœæ w pokonywaniu
trudnoœci oraz umiejêtnoœæ rozwi¹zywania problemów i podejmowania decyzji;
• wyobraŸniê i ekspresjê twórcz¹, zainteresowanie literatur¹ i sztuk¹;

• sprawnoœæ fizyczn¹ i zdrowie.
Przy planowaniu pracy nauczyciel bêdzie
uwzglêdniaæ piêæ zakresów edukacji dziecka:
spo³eczno–emocjonalny, przyrodniczy, jêzykowy,
myœlenie matematyczne, rozwój fizyczny oraz
twórczy. Zakresy edukacji przenikaj¹ siê, a realizacja zaplanowanych zajêæ musi odbywaæ siê w
atmosferze i w œrodowisku sprzyjaj¹cym rozwojowi wszystkich przedstawionych powy¿ej celów
edukacji dzieci.

Struktura programu
Cele w odniesieniu do dzieci
• Wzrost c o iekawoœci i motywacji do poznawania
• Rozumienie zjawisk z najbli¿szego otoczenia
• Wzrost wiedzy o otaczaj¹cym œwiecie
• Rozwój wyobraŸni i ekspresji twórczej
• Rozwój œwiadomoœci i kontroli emocjonalnej
• Wspó³dzia³anie z innymi
• Umiejêtnoœci komunikacyjne
• Samodzielnoœæ i wytrwa³oœæ
• Rozwój sprawnoœci fizycznej
Zadania nauczycieli
• Stwarzanie dzieciom mo¿liwoœci samodzielnego
odkrywania
• Zachêcanie do podejmowania prób,
pokonywania trudnoœci
• Towarzyszenie (komunikacja, wsparcie, uznanie,
podziw, informacje)
• Rozumienie sposobu odbierania œwiata przez dzieci
• Elastyczne planowanie na podstawie obserwacji
i diagnozy
• W³¹czanie do wspó³pracy rodziców i innych doros³ych
• Organizacja pracy Oœrodka

Zadania rodziców
• Wspieranie dziecka w procesie
adaptacji i póŸniej
• Wsparcie nauczycieli w codziennym
prowadzeniu grupy - wolontariat
• Obserwacja rozwoju dzieci
• Rozwój umiejêtnoœci wychowawczych
• Wspólne z nauczycielami i dzieæmi
realizowanie zadañ edukacyjnych
• Uczestnictwo w koalicji na rzecz dziecka

Wizja dziecka
• Niepowtarzalna osoba
• Aktywny we w³asnej edukacji
• Potrzebuje stwarzania mo¿liwoœci
i przestrzeni dla swojej aktywnoœci
• Poznawanie i rozwój jest procesem radosnym
i przynosz¹cym satysfakcjê
Zakresy edukacji
• Spo³eczna
• Przyrodnicza
• Jêzykowa
• Matematyczna
• Ruchowa
• Muzyczna
• Plastyczna

Formy pracy
• Obserwacja dzieci
• Diagnoza potrzeb i potencja³u
• Indywidualizacja
• Zintegrowany program edukacji
• Praca metod¹ projektów
Organizacja pracy grupy
• 15 dzieci
• Grupa ró¿nowiekowa (3-5 lat)
• Zajêcia 4-5 godzinne
• 1 nauczyciel
• Asystent (rodzic, wolontariusz)
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II. Realizacja Programu
Zadania i rola nauczyciela
Wielotorowoœæ uczenia siê dziecka wymaga od
nauczyciela u¿ywania zró¿nicowanych metod
pracy dostosowanych do mo¿liwoœci i potrzeb
konkretnych dzieci w danym momencie. Metody
pracy powinny wykorzystywaæ g³ównie aktywnoœæ w³asn¹ dzieci oraz interakcje, w jakie
wchodz¹ w procesie uczenia siê. W wielu sytuacjach oznacza to zminimalizowanie roli nauczyciela zarówno na etapie planowania, jak i dzia³añ
bie¿¹cych. W tym czasie g³ówne zadanie nauczyciela polega na wspieraniu aktywnoœci dzieci oraz
prowadzeniu celowych obserwacji i dokumentowaniu ich dzia³añ.
Bezpoœrednie doœwiadczanie, komunikacja oraz
samodzielne odkrywanie maj¹ podstawowe znaczenie dla rozwoju pe³nego potencja³u dzieci,
dlatego nauczyciel powinien stwarzaæ okazje do
samodzielnego nabywania przez nie sprawnoœci
oraz umiejêtnoœci w takim stopniu i w takim zakresie, w jakim s¹ do tego gotowe. Warto zachêcaæ dzieci do podejmowania prób, odkrywania,
pokonywania progów i trudnoœci.
Zadaniem nauczyciela jest towarzyszenie dzieciom i dawanie ka¿demu z nich wsparcia, uznania i podziwu. Pod¹¿anie za potrzebami i zainteresowaniami dzieci wymaga od nauczyciela elastycznoœci, umiejêtnoœci obserwacji, patrzenia na
œwiat oczami dziecka. Nauczyciel powinien poddawaæ rewizji swoje metody i stale szukaæ jak
najlepszego zrozumienia sposobu odbierania œwiata przez dzieci. Niezbêdne s¹ tu wysokie umiejêtnoœci komunikacyjne, przede wszystkim s³uchania i rozumienia dzieci, wykorzystywania komunikacji otwieraj¹cej, umiejêtnoœci negocjacyjne i
mediacyjne, spokój oraz poczucie humoru.
Nauczyciel musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e jego praca
polega g³ównie na stworzeniu i utrzymywaniu œrodowiska edukacyjnego, w którym dzieci samodzielnie rozwijaæ bêd¹ ró¿ne umiejêtnoœci, uczucia, dyspozycje i wiedzê. I chocia¿ prowadzone przez nauczyciela zajêcia dydaktyczne i realizacja treœci
edukacyjnych stanowi¹ bardzo wa¿ny element programu dnia, to jednak czas zabaw swobodnych, zajêcia porz¹dkowe i posi³ki czy odpoczynek to najbardziej wartoœciowy czas dla prawid³owego rozwoju spo³eczno-emocjonalnego dzieci.

Zasady uczestnictwa rodziców
Rodzice s¹ najwa¿niejszymi osobami w ¿yciu
dziecka. W wieku przedszkolnym przechodzi ono

od stanu zale¿noœci i symbiotycznej jednoœci z
nimi do stanu niezale¿noœci i wspó³pracy opartej
na bliskoœci i mi³oœci. Jest niezwykle istotne, ¿eby
rodzice byli w pobli¿u dziecka w wa¿nych chwilach, ¿eby sami wiedzieli jak mu pomagaæ, jak
doceniaæ, jak uczyæ.
Czêsta obecnoœæ rodziców w grupie przedszkolnej jest bardzo wa¿na zarówno dla konsolidacji
dzia³añ edukacyjnych wobec dzieci, jak równie¿
dla rozwoju wiêzi w rodzinie, zmiany nastawienia rodziców do edukacji i osobistego rozwoju.
Spowodowaæ mo¿e zwiêkszenie zainteresowania
rodziców literatur¹, histori¹, ekologi¹ otoczenia.
Uczestnictwo rodziców w realizacji programu
wykracza poza zwyczajow¹ wspó³pracê z przedszkolem. Rodzice nie tylko maj¹ prawo obecnoœci na zajêciach, ale równie¿ przyjmuj¹ na siebie ró¿ne obowi¹zki wspó³prowadzenia i wspó³odpowiedzialnoœci za program. Razem z nauczycielem organizuj¹ wystrój sali, pomagaj¹ w pracach remontowych, mog¹ (jeœli maj¹ czas) pe³niæ dy¿ury w czasie zajêæ, wchodz¹c w rolê asystenta nauczyciela, wspieraj¹ dzieci we wszystkich czynnoœciach, zw³aszcza porz¹dkowych, w
toalecie, w czasie wycieczek i podczas zajêæ artystycznych.
Konieczny jest udzia³ rodziców w programie
adaptacyjnym. W okresie adaptacji rodzice jako
jedyne osoby zwi¹zane z dzieckiem s¹ odpowiedzialni za stopniowe i zgodne z potrzebami dziecka przyzwyczajanie go do separacji oraz samodzielnego ¿ycia w grupie spo³ecznej. Warto równie¿, aby i póŸniej rodzice w miarê mo¿liwoœci
uczestniczyli w kilkuminutowym podsumowaniu
dnia, dziêki czemu maj¹ dostêp do informacji o
tym, co dzia³o siê z dzieæmi. Wskazane jest sta³e
kontaktowanie siê rodziców z nauczycielem. Chodzi o stworzenie wokó³ dziecka „ucz¹cego i przyjaznego œrodowiska”.
Poprzez obserwacjê zajêæ i rozmowy z nauczycielem rodzice rozwijaj¹ kompetencje wychowawcze. W razie potrzeby powinni uzyskaæ pomoc w
rozwi¹zywaniu problemów wychowawczych, czy
otrzymaæ informacjê o pomocy specjalistycznej.
Du¿a aktywnoœæ rodziców zwiêksza szanse na
to, ¿e ewentualne zaburzenia rozwojowe, opóŸnienia i dysproporcje rozwojowe dzieci bêd¹ niwelowane na wczesnym etapie.

Dzieci
Grupy liczyæ mog¹ do 15 dzieci w ró¿nym wieku, od trzech do piêciu lat. Taki uk³ad grup wynika po czêœci z potrzeb œrodowiska – Projekt jest
realizowany na wsiach, gdzie dzieci jest niewiele.
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Za tworzeniem grup ró¿nowiekowych przemawiaj¹ równie¿ inne argumenty. Grupa ró¿nowiekowa odwzorowuje naturalne œrodowisko rodzinno-s¹siedzkie, które na przestrzeni dziejów odgrywa³o g³ówn¹ rolê wychowawczo-edukacyjn¹.
Badania wykazuj¹, ¿e doœwiadczenia przekazywane w grupie ró¿nowiekowej wywieraj¹ korzystny wp³yw na rozwój spo³eczny dzieci, wzmacniaj¹c ich zdolnoœci przywódcze i zachowania
prospo³eczne.
Wed³ug wspó³czesnych teorii rozwoju poznawczego – koncepcji „strefy najbli¿szego rozwoju”
i koncepcji „konfliktu poznawczego” – wzajemny kontakt dzieci o zbli¿onym, choæ niejednakowym poziomie wiedzy i umiejêtnoœci korzystnie
wp³ywa na ich rozwój intelektualno-poznawczy.
Praca z grup¹ ró¿nowiekow¹ powoduje ponadto
z³agodzenie nastawienia na ocenê osi¹gniêæ wed³ug kryterium wieku4.
Rozpiêtoœæ wieku nie jest bardzo du¿a, wiêkszoœæ proponowanych zajêæ jest mo¿liwa do wykonania przez wszystkie dzieci. Dzieci m³odsze
mog¹ bardziej potrzebowaæ asysty ni¿ starsze, ale
ka¿de mo¿e wykonywaæ je po swojemu i na swoim poziomie rozwoju.

Zasady realizowania Programu
1. Zachowanie naturalnego rytmu
Dzieci uczestnicz¹ w zajêciach grupowych zgodnie z naturalnym rytmem dnia: powitanie, czas
na aktywnoœæ, zabawy ruchowe na dworze lub w
pomieszczeniach, czas na relaks, po¿egnanie.
Dzieci, szczególnie ma³e, funkcjonuj¹ zgodnie
z tym rytmem. Odstêpstwa od niego bywaj¹ niewielkie.
Zachowanie tego rytmu wymaga niemal ci¹g³ej
obecnoœci osoby doros³ej. Im dzieci starsze, tym
taka obecnoœæ staje siê mniej konieczna.
Wa¿ne jest dostosowanie zajêæ i typu aktywnoœci oraz stopnia trudnoœci do poziomu rozwoju i do zainteresowañ dzieci.
2. Zrównowa¿ony plan zajêæ
W trakcie realizowania Projektu nale¿y zadbaæ o
zachowanie równowagi miêdzy zajêciami wymagaj¹cymi od dzieci wyciszenia i zajêciami wymagaj¹cymi aktywnoœci, miêdzy zajêciami „stolikowymi”
a zabawami na pod³odze; miêdzy zajêciami, w których liderem jest nauczyciel, i tymi, o których przebiegu decyduj¹ dzieci, a tak¿e miêdzy sytuacjami
wymagaj¹cymi od dzieci s³uchania nauczyciela i
sytuacjami, w których maj¹ one pe³n¹ swobodê twór-

czej aktywnoœci. Nale¿y zwróciæ uwagê na zrównowa¿enie typów zajêæ i rodzajów aktywnoœci w ci¹gu ca³ego tygodnia i wytyczenie pola, w obrêbie
którego dzieci bêd¹ mia³y swobodê dzia³ania.
3. Planowanie pracy
Program pracy obejmuje wiele zakresów edukacji do realizacji w ci¹gu ca³ego roku. Planowanie zajêæ musi byæ zgodne z programem Oœrodka. Tematy zajêæ dotycz¹ wszystkich sfer rozwoju dzieci i w ci¹gu roku czêœæ tematów z ka¿dego
obszaru aktywnoœci powinna zostaæ poruszona.
Proponuje siê planowanie zajêæ w cyklach tygodniowych. Umo¿liwia to dobre dostosowanie
tematów i treœci oraz aktywnoœci dzieci do aktualnej sytuacji (warunki atmosferyczne, zainteresowania dzieci oraz aktualny poziom ich umiejêtnoœci czy nawet frekwencja).
Proponuje siê zaplanowanie zajêæ w oparciu o
„temat tygodnia”. Temat powinien byæ konkretny,
umo¿liwiaj¹cy dzieciom bezpoœrednie badanie i
doœwiadczanie we wszystkich sferach edukacji od
spo³ecznej i jêzykowej przez przyrodnicz¹ i matematyczn¹ a¿ do ruchowej i artystycznej. Z drugiej
strony temat nie powinien byæ za szczegó³owy, bo
dzieci szybko temat wyczerpi¹ (np. temat „zawody” jest za obszerny i za ma³o konkretny ale temat
"weterynarz", czy „piekarz” jest bardzo dobry. Poniewa¿ wszystkie zakresy edukacji s¹ ze sob¹ zintegrowane mo¿na wybieraæ temat tygodnia z zakresu
edukacji przyrodniczej (np. wiatr, zêby, strumyk,
psy, znaki drogowe) lub spo³ecznej (dziadkowie,
praca w sklepie) i wokó³ tego planowaæ pracê we
wszystkich innych zakresach. Pozwala to dzieciom
g³êboko wnikn¹æ w problem oraz umo¿liwia prze¿ywanie i naukê z udzia³em wielu zmys³ów.
Planowanie tygodniowe daje szansê w³¹czenia
metody projektów w cykl pracy z dzieæmi - zarówno jako odpowiedzi na zainteresowanie dzieci, jak i aktywnoœci programowej nauczyciela.
Nauczyciel planuj¹cy zajêcia mo¿e w oparciu o
wybrany temat tworzyæ siatkê pojêciow¹, w której wykorzysta zapisane w programie aktywnoœci
z ka¿dego zakresu edukacji. Taka mapa staje siê
podstaw¹ do planu tygodniowego lub projektu,
który mo¿e trwaæ nawet kilka tygodni.
4. Planowanie zajêæ zorganizowanych przez
nauczyciela
Zajêcia zorganizowane powinny zajmowaæ
nie wiêcej ni¿ 2/3 czasu pobytu dzieci w grupie przedszkolnej. Nie bêdzie korzystne, jeœli
w planowaniu skupimy siê na poznawczej stro-
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nie edukacji, a zapomnimy o innych jej aspektach (edukacja spo³eczna, emocjonalna, artystyczna i ruchowa). Trzeba równie¿ pamiêtaæ o
zostawieniu sobie i dzieciom czasu na nawi¹zywanie bliskiego kontaktu, swobodn¹ zabawê, na schodzenie siê i podsumowanie dnia.
Ten czas mo¿na te¿ przeznaczyæ na rozmowy i
dyskusje z dzieæmi na aktualne tematy.
Warto zaplanowaæ (i mieæ w zanadrzu) wiêcej
ni¿ jedn¹ propozycjê zajêæ z danego obszaru aktywnoœci, ¿eby nie byæ zaskoczonym, je¿eli dzieci
zechc¹ robiæ coœ wiêcej, albo je¿eli zmieni¹ siê
warunki, np. Zacznie padaæ ulewny deszcz, który
uniemo¿liwi wyjœcie na wycieczkê.
Nie jest konieczne zrealizowanie wszystkich
zaplanowanych na dany dzieñ lub tydzieñ zajêæ.
Do nauczyciela i do dzieci nale¿y wybór tego, co
uznaj¹ za wa¿ne. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿eby
w ci¹gu tygodnia dzieci mia³y zajêcia z ka¿dego
rodzaju aktywnoœci wyró¿nionej w programie.
Proponowany sposób planowania uwzglêdnia jednoczeœnie dokumentowanie – rejestracjê wydarzeñ.
Nauczyciel powinien zapisywaæ najwa¿niejsze aktywnoœci dzieci bior¹c pod uwagê zapisy z programu. Wiêkszoœæ zajêæ – a szczególnie te, w których
dzieci samodzielnie badaj¹, doœwiadczaj¹ i testuj¹,
zahacza o wiele zakresów edukacji i uruchamia wiele
procesów edukacyjnych. Nale¿y staraæ siê wychwyciæ najwa¿niejsze z nich i je zapisaæ.
Mo¿na i warto korzystaæ ze sformu³owañ zawartych w programie. Pomaga to zrozumieæ osobom czytaj¹cym (w tym rodzicom) wartoœæ i cel
poszczególnych aktywnoœci.
W zapisie tygodnia powinno zostaæ wolne miejsce na rejestrowanie wydarzeñ i aktywnoœci dzieci, których nauczyciel nie planowa³, a które zosta³y rozwiniête samodzielnie przez dzieci, niezale¿nie od tego, czy s¹ zgodne z tematem tygodnia, czy od niego odbiegaj¹. Pozwoli to na rzetelne rejestrowanie prawdziwej pracy dydaktycznej nauczyciela.
W zapisie tygodnia jest miejsce na zarejestrowanie pracy specjalisty lub innej osoby, która
wspiera grupê przedszkoln¹. Wzór zapisu tygodnia znajduje siê w za³¹czniku nr 1.
5. Bezpoœrednie doœwiadczanie –
metoda pracy projektami
Wszystko, co dzieci poznaj¹, powinno byæ
zwi¹zane z bezpoœrednim doœwiadczeniem. Dzieci musz¹ prze¿yæ dan¹ sytuacjê, a nie tylko o
niej pos³uchaæ lub zobaczyæ j¹ na planszy. Metod¹, która zapewnia realizacjê tego podejœcia pedagogicznego, jest metoda projektów.

Projekt „Oœrodki przedszkolne – szansa na dobry start” przewiduje wprowadzenie metody projektów opieraj¹cej siê na przekonaniu, ¿e najbardziej wartoœciowe jest uczenie poprzez dzia³anie,
a „dyskusje w grupie oraz powrót do wczeœniejszych pomys³ów i doœwiadczeñ to najlepszy sposób zdobywania wiedzy”5. Projektem nazywane
jest pog³êbione podejœcie do tematu o charakterze badawczym, które zwykle trwa kilka tygodni.
Dzieci wspólnie z nauczycielem wybieraj¹ temat
badañ, a nastêpnie – równie¿ wspólnie – decyduj¹ o przebiegu projektu i jego zakoñczeniu.
Nauczyciel nie musi decydowaæ, w którym kierunku pójdzie aktywnoœæ dzieci i jakie aspekty
problemu zainteresuj¹ dan¹ grupê.
Ka¿dy projekt ma trzy etapy:
* W I etapie nastêpuje wybór tematu (pojawiaj¹cego siê z inicjatywy dzieci lub nauczyciela),
analiza wyjœciowego stanu wiedzy i umiejêtnoœci dzieci, tworzenie przez nauczyciela siatki pojêciowej zwi¹zanej z tematem projektu oraz powi¹zanie jej z merytorycznym programem pracy
Oœrodka.
* II etap to g³ównie faza badawcza, zarówno na
miejscu, w pomieszczeniach przedszkolnych, jak i
w terenie, obejmuje wizyty ekspertów, wywiady,
zbieranie danych, pomiary, w³asne eksperymenty.
* III etap to podsumowanie i podzielenie siê
nabyt¹ wiedz¹ i nowymi umiejêtnoœciami z innymi dzieæmi, rodzicami i goœæmi.
Metoda projektów daje szansê wyboru aktywnoœci dzieciom na ró¿nym poziomie rozwoju,
uczy je odpowiedzialnoœci za pracê, daje mo¿liwoœæ pracy zespo³owej.
6. Kolejnoœæ zajêæ
Kolejnoœæ planowanych zajêæ jest w zasadzie
dowolna, wynika z logiki tematu (np. najpierw
wyjœcie na dwór po œnieg do doœwiadczeñ, a dopiero potem naukowe zabawy ze œniegiem wewn¹trz) lub mo¿e byæ planowana zgodnie z chêciami dzieci czy warunkami zewnêtrznymi.
7. Przenikanie siê aktywnoœci
Aktywnoœæ dzieci oraz ró¿ne sfery ich rozwoju
przenikaj¹ siê i nak³adaj¹. Zabawy muzyczne s¹
jednoczeœnie zabawami ruchowymi, zdobywanie
wiedzy o otaczaj¹cym œwiecie odbywa siê równie¿ poprzez s³uchanie opowiadañ, a budowanie
poczucia w³asnej wartoœci osi¹gamy tak¿e poprzez
dzia³alnoœæ pla styczn¹. Nie chodzi wiêc o aptekarsk¹ dok³adnoœæ w planowaniu aktywnoœci dzieci, ale o zapewnienie im zró¿nicowanej, bogatej,
zrównowa¿onej i zintegrowanej oferty rozwojowej.
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8. Ró¿nicowanie dzia³añ w grupach
ró¿nowiekowych
Zró¿nicowanie zadañ, czasu trwania i rodzaju
aktywnoœci wynika nie tylko z ró¿nego wieku dzieci. Zale¿y równie¿ od ich poziomu rozwoju i kontekstu (sytuacji rodzinnej, upodobañ, zdolnoœci,
przyzwyczajeñ i dyspozycji). Nauczyciel musi takie zró¿nicowanie braæ pod uwagê zarówno planuj¹c, jak i prowadz¹c pracê z dzieæmi. Nie ma
koniecznoœci prowadzenia zajêæ ze wszystkimi
dzieæmi naraz. Mog¹ one byæ zajête w ró¿nym
czasie. Warto wiêc zastanowiæ siê nad poziomem
zaanga¿owania nauczyciela w dzia³ania dzieci.
Dzieci starsze mog¹ czasem ci¹g czynnoœci przebyæ samodzielnie (np. przy wycinaniu œnie¿ynek
z papieru), pod¹¿aj¹c za instrukcjami nauczyciela.
Jednak ich m³odsi lub mniej wprawni koledzy bêd¹
korzystali z tego, co im nauczyciel przygotuje (np.
bêd¹ naklejali gotowe œnie¿ynki na papier lub,
ucz¹c siê pos³ugiwania no¿yczkami, bêd¹ robili
œnie¿ynki - œcinki papieru). Tworzy siê dziêki temu
mo¿liwoœæ wyboru ró¿nych dzia³añ dla dzieci zgodnie z ich potencja³em i zainteresowaniami.
Starsze dzieci bêd¹ zwykle zajête d³u¿ej, a i
wiadomoœci, jakie przyswoj¹, bêd¹ obszerniejsze.
Mo¿na na pocz¹tku przeprowadzaæ zajêcia g³ównie ze starszymi dzieæmi, wtedy m³odsze maj¹
mo¿liwoœæ przys³uchiwania siê albo bawienia
obok. Podczas nu¿¹cego i trudnego dla m³odszych
dzieci wprowadzenia do tematu uwagê nale¿y
poœwiêciæ dzieciom starszym. Podobnie jak wyci¹ganie wniosków lub podsumowanie zajêæ zajmie uwagê wy³¹cznie starszych dzieci, a m³odsze
w tym czasie zajm¹ siê zabaw¹ dowoln¹.
Zró¿nicowana pod wzglêdem poziomu rozwoju grupa pozwala nauczycielowi wprowadzaæ
metodê projektów i opieraæ siê na aktywnoœci
w³asnej dzieci. Realizacja projektów bêdzie w
inny sposób anga¿owa³a starsze dzieci (rozwijaj¹c przy okazji ich samodzielnoœæ), podczas gdy
m³odsze bêd¹ korzysta³y, pe³ni¹c rolê wspó³pracowników, bawi¹c siê tym, co zrobili starsi lub
zajmuj¹c siê swoimi miniprojektami.
I tak np. doœwiadczenia z wod¹ i sprawdzanie, co
p³ywa, a co nie, niektóre dzieci zajmie jako interesuj¹ca zabawa, inne bêd¹ mog³y równie¿ zrozumieæ
zwi¹zek miêdzy rodzajem materia³u i kszta³tem
przedmiotu a jego zachowaniem siê w wodzie.
Sukces w pracy z grup¹ ró¿nowiekow¹ bêdzie
wiêkszy, jeœli nauczyciel bêdzie pracowa³ nad
rozwojem wspó³pracy miêdzy dzieæmi i wykorzysta tê wspó³pracê w codziennych zajêciach. Udzielanie przez starsze dzieci wskazówek m³odszym
lub s³abszym, uczenie ich i pomoc w codzien-

nych, prostych czynnoœciach rozwija, zwiêksza
samodzielnoœæ i poczucie wartoœci u wszystkich,
a nauczycielowi pozwala skoncentrowaæ siê na
innych potrzebach dzieci.
9. Porz¹dek dnia
Wa¿ne jest, aby wszystkie elementy porz¹dku
dnia by³y sta³e i pojawia³y siê w czasie ka¿dego
spotkania. Klamr¹ spinaj¹c¹ dzieñ jest przywitanie i po¿egnanie. Pozosta³e elementy mo¿na ustawiaæ w dowolnej kolejnoœci. Ramowy porz¹dek
dnia musi byæ zgodny z filozofi¹ programu i zasadami omówionymi powy¿ej. Przyk³ad ramowego
porz¹dku dnia znajduje siê w za³¹czniku nr 2.
Czas na przywitanie
To czas na budowanie kontaktu, wiêzi, atmosfery zaufania i przyjaŸni miêdzy dzieæmi, a tak¿e
miêdzy ka¿dym dzieckiem a osobami doros³ymi.
To czas na kontakt fizyczny, przytulanie, ¿egnanie siê z rodzicami. Dzieci mog¹ pokazaæ rodzicom, co ciekawego zrobi³y poprzedniego dnia,
rozmawiaæ ze sob¹, opowiadaæ o wa¿nych wydarzeniach. Mo¿na zaproponowaæ siadanie w kó³ku na przywitanie dnia. Na pocz¹tku dnia bardzo
wa¿ne jest wspólne z dzieæmi zaplanowanie zajêæ, ewentualny podzia³ na podgrupy odpowiedzialne za poszczególne zadania.
Czas na zabawy dowolne
W tym czasie podstawowa inicjatywa nale¿y do
dzieci, one gospodaruj¹ czasem i przestrzeni¹ tak,
jak tego chc¹. Nauczyciel czuwa nad ich bezpieczeñstwem, stwarza odpowiednie warunki, pomaga w przygotowaniu zabawy, podziwia, obserwuje, reaguje w przypadku konfliktów. Wolne zabawy powinny trwaæ od 20 do 30 minut. Mo¿na przeznaczyæ na nie wiêcej czasu, zw³aszcza jeœli dzieci
œwietnie siê bawi¹, albo wtedy, kiedy nauczyciel
pracuje z innymi dzieæmi nad projektem.
Czas na zajêcia zaplanowane (programowe)
W tym czasie dzieci realizuj¹ ró¿ne dzia³ania
programowe zorganizowane przez nauczyciela.
Mog¹ to byæ zarówno zajêcia wynikaj¹ce z pracy
nad danym tematem lub przewidziane planem
tygodniowej pracy, jak równie¿ aktywnoœæ wynikaj¹ca z realizowanego aktualnie projektu.
Zajêcia programowe odbywaæ siê powinny raz
lub dwa razy w ci¹gu dnia. Niektóre zajêcia mog¹
zajmowaæ wiêcej czasu, ale generalnie nie mog¹
byæ planowane na d³u¿ej ni¿ 20 minut. Grupy s¹
ró¿nowiekowe, dzieci m³odsze bêd¹ wiêc zajête
krócej. Zajêcia mog¹ trwaæ d³u¿ej, jeœli dzieci
oka¿¹ zainteresowanie lub same zmodyfikuj¹ pro-
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gram. W przypadku, kiedy dzieci robi¹ projekt,
czas ich aktywnoœci jest trudny do policzenia,
zw³aszcza ¿e czêsto dziel¹ siê na ma³e grupki i
pracuj¹ nad ró¿nymi elementami projektu.
Planowanie zajêæ wymaga, ¿eby nauczyciel
zgromadzi³ zawczasu potrzebne materia³y. Zajêcia zorganizowane przez nauczyciela mog¹ dotyczyæ wszelkich obszarów aktywnoœci dzieci i mieæ
ró¿n¹ formê - zajêæ ruchowych, plastycznych,
dzia³añ konstrukcyjnych, doœwiadczeñ czy eksperymentów. Nauczyciel mo¿e wybraæ któr¹œ z
przedstawionych w programie propozycji, modyfikowaæ je lub tworzyæ nowe.
Czas wyciszenia lub relaksu
Æwiczenia wyciszaj¹ce oraz zorganizowany czas
na odpoczynek s¹ potrzebne dzieciom niezale¿nie od wieku. Ka¿de dziecko ma prawo do odpoczynku wtedy, kiedy jest zmêczone lub potrzebuje odosobnienia. Prawdopodobnie nie bêdzie
mo¿liwe ani potrzebne aran¿owanie le¿akowania,
nale¿y jednak stworzyæ k¹cik do odpoczynku i
zapewniæ dzieciom mo¿liwoœæ komfortowego spêdzenia tam czasu. Najlepiej sprawdzi siê dywan z
ma³ymi poduszkami lub materace (o wym. 1,20 x
0,60 m). W trakcie relaksu dzieci mog¹ cicho siê
bawiæ, le¿eæ, siedzieæ, szeptaæ, nawet spaæ. Mo¿na te¿ zaplanowaæ s³uchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, gimnastykê relaksacyjn¹, æwiczenia
oddechowe.
Zajêcia ruchowe
Dzieci ruszaj¹ siê niemal ca³y czas i w czasie
wolnym, i w zorganizowanym. Mimo to w ci¹gu
dnia nale¿y znaleŸæ czas na krótkie zorganizowane zajêcia ruchowe, wykorzystuj¹c w tym celu
znane zabawy ruchowe, np. bardzo lubiane wszelkiego rodzaju tory przeszkód (pod stolikiem, na
krzese³kach, po narysowanej linii itp.).
Bardzo wa¿ne jest, ¿eby nie wprowadzaæ atmosfery rywalizacji czy wyœcigów miêdzy dzieæmi. Niezale¿nie od typu aktywnoœci dziecko powinno siê zmagaæ wy³¹cznie z samym sob¹ i biæ
w³asne rekordy ¿yciowe albo po raz pierwszy pokonywaæ jak¹œ trudnoœæ.
Zajêcia na dworze
Ka¿dego dnia dzieci powinny spêdzaæ trochê czasu na dworze. Warto, ¿eby przy okazji odwiedza³y
wa¿ne miejsca w okolicy, nawi¹zywa³y i utrzymywa³y kontakty ze œrodowiskiem. Zabawy na powietrzu w oczywisty sposób dotycz¹ wszystkich aspektów aktywnoœci dzieci, takich jak æwiczenie ubiera-

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

III. Rozwój
spo³eczno-emocjonalny
przedszkolaków
Nauczyciele ma³ych dzieci maj¹ równolegle do
spe³nienia dwa, pozornie sprzeczne, zadania:
– uczenie dzieci norm i zasad wspó³¿ycia w
grupie;
– wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka.
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Oba cele w wielu momentach stoj¹ wobec siebie
w konflikcie. Niezauwa¿enie tego mo¿e prowadziæ
do zaprzeczania indywidualnoœci dzieci i unifikacji ich potrzeb, zdolnoœci i traktowania ka¿dego
dziecka jedynie jako cz³onka grupy lub odwrotnie – mo¿e prowadziæ do nadmiernej koncentracji
na indywidualnym rozwoju i zaniedbywaniu procesu nabywania kompetencji spo³ecznych.
Jakie kompetencje spo³eczne dzieci rozwijaj¹
w pierwszym okresie edukacji?
• gotowoœæ do uczestniczenia w ró¿nych sytuacjach i umiejêtnoœæ adekwatnego reagowania na
nie;
• porozumiewanie siê, dyskutowanie, argumentowanie, s³uchanie innych;
• rozwi¹zywanie problemów, negocjowanie ró¿nych stanowisk;
• odpornoœæ emocjonaln¹ na trudne sytuacje;
• pokonywanie chêci porzucenia pracy.
Jedn¹ z wa¿niejszych dyspozycji kszta³towanych w okresie przedszkolnym jest kooperacja umiejêtnoœæ wspólnego dzia³ania na wspólnym
polu. Wymaga ona po pierwsze dostrzegania i
doceniania zalet (zasobów) innych osób w grupie, a po drugie uwzglêdniania tych osób we
wspólnych planach. Dzieci w przedszkolu ucz¹
siê odpowiedzialnoœci zarówno za siebie, jak i za
proces w³asnego rozwoju.
Jaka jest rola przedszkola w nabywaniu przez
dzieci kompetencji spo³ecznych?
Przedszkole powinno wychowywaæ dzieci ku
dobru. Tak, ¿eby w przysz³oœci umia³y kochaæ,
szanowaæ innych i powstrzymaæ siê od krzywdzenia ich. A jednoczeœnie tak, ¿eby umia³y zadbaæ o siebie. Oznacza to umiejêtnoœæ pogodzenia w³asnego rozwoju i w³asnych interesów, w³asnego zdrowia i szczêœcia z interesami i szczêœciem innych. Dzieci ucz¹ siê tego zarówno poprzez modelowanie, naœladowanie jak i wyci¹ganie wniosków. Nauka taka jednak jest procesem,
który w okresie przedszkolnym siê zaczyna, ale
bynajmniej nie koñczy.
Ucz¹c dzieci zasad spo³ecznych nale¿y unikaæ
dogmatyzmu i sztywnego okreœlania norm i standardów, które powinny osi¹gn¹æ. Zadaniem przedszkola nie jest osi¹gniêcie efektów w postaci
grzecznych uczniów i pos³usznych obywateli, ale
stworzenie takich warunków, aby dzieci mog³y
doœwiadczyæ tego, co s³u¿y rozwojowi ich samych
i innych ludzi oraz nabyæ (w takim stopniu, w
jakim potrafi¹ i s¹ gotowe) umiejêtnoœci potrzebne w ¿yciu spo³ecznym.

Wype³niaj¹c to zadanie kierujemy siê nastêpuj¹cymi zasadami:
1. Organizujemy otoczenie dzieci tak, ¿eby stymulowa³o kontakty interpersonalne i dzieci mog³y w nim swobodnie dzia³aæ.
2. Dbamy o to, ¿eby dzieci zna³y swoje prawa.
3. Podstawowe normy s¹ bardzo jasne, przekraczanie ich jest niedopuszczalne. Bardzo niewiele
norm jest ustalonych przez doros³ych, wiêkszoœæ
zasad ustalaj¹ dzieci razem z nauczycielami albo
nawet same dzieci.
4. W przypadku konfliktów unikamy szukania
winnych, traktuj¹c je jako problem do rozwi¹zania. Zostawiamy
dzieciom przestrzeñ do samodzielnych prób (nie
w³¹czamy siê natychmiast, jesteœmy uwa¿ni i unikamy roli sêdzi).
5. Zamiast kar dzieci ponosz¹ konsekwencje
wczeœniej wspólnie ustalone.
Otoczenie dzieci i zakres wolnoœci
Dzieci powinny szanowaæ swoje potrzeby, ale
jednoczeœnie musz¹ braæ pod uwagê swoich kolegów i nauczycieli. Zdarza siê, ¿e potrzeby dziecka lub grupy dzieci stoj¹ w sprzecznoœci z potrzebami innych. Niezbêdny wówczas jest wzajemny szacunek i rozwa¿enie racji obu stron.
Dobrze jest daæ dzieciom jak najwiêcej swobody i wolnoœci w wyborze aktywnoœci.
Sala powinna byæ urz¹dzona tak, ¿eby ka¿de
dziecko mia³o mo¿liwoœæ korzystania ze wszystkich materia³ów, mog³o te¿ bawiæ siê w to, na co
ma ochotê i gdzie ma ochotê, pod warunkiem, ¿e
nie przeszkadza to innym. Dobrze jest podzieliæ
salê na wyraŸne czêœci (wcale niekoniecznie
musz¹ to byæ tzw. K¹ciki zainteresowañ), z których ka¿da odpowiada rodzajowi podstawowej
aktywnoœci. Na pewno musi byæ:
• czêœæ (mo¿na j¹ nazwaæ „centrum”) konstrukcji;
• czêœæ czytelniczo-relaksacyjna, z rega³ami na
ksi¹¿ki;
• czêœæ przyrodniczo-badawcza (z rega³em na którym mo¿na sk³adaæ zbierane okazy, obserwowaæ
roœliny przez lupê, wa¿yæ, obserwowaæ, mierzyæ);
• czêœæ plastyczno-artystyczna ze swobodnym
dostêpem dzieci do papieru i innych przyrz¹dów
i materia³ów plastycznych;
• czêœæ teatralno-muzyczna (z lustrem, pojemnikiem na ubrania do przebierania);
• czêœæ techniczna ze starymi urz¹dzeniami (np.
prawdziwym telefonem, maszyn¹ do pisania, klawiatur¹ komputerow¹, radiem).
Dobrze jest, jeœli w sali dziecinnej jest umywalka – upraszcza to sprz¹tanie i umo¿liwia co-
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dzienn¹ higienê, wraz z myciem zêbów. Stoliki
do pracy nie musz¹ staæ a jednym rzêdzie, poniewa¿ nawet, jeœli wszystkie dzieci jednoczeœnie
pracuj¹ mog¹ byæ rozmieszczone w ró¿nych czêœciach sali. U³atwi to nauczycielowi ró¿nicowanie zadañ w zale¿noœci od wieku i zwiêkszy koncentracjê dzieci.
Osi¹gamy w ten sposób bardzo wa¿ny cel w
socjalizacji dzieci – ucz¹ siê one samodzielnoœci
i odpowiedzialnoœci za siebie. Mog¹ podejmowaæ w³asne wybory, ale ucz¹ siê te¿ ponosiæ ich
konsekwencje.

trzeba je lubiæ. Mo¿na nie akceptowaæ zachowañ,
ale akceptowaæ osobê i jej uczucia. Jest to trudne
i wymaga du¿ej dojrza³oœci oraz gotowoœci nauczyciela.
Dzieci maj¹ prawo do pomocy i ochrony przy
pokonywaniu prze¿yæ wywo³anych przemoc¹ i
zniszczeniem, wynikaj¹cych np. z relacji miêdzy
dzieæmi. Dziecko oczekuje naszego wsparcia. Staramy siê zaj¹æ obiema stronami konfliktu. Nie
oceniamy dzieci, nie stosujemy kar. Umo¿liwiamy dzieciom prze¿ycie uczuæ, rozwi¹zanie konfliktu i pogodzenie siê.

Prawa dzieci
Doroœli powinni respektowaæ prawa dzieci do:
• szacunku dla swoich potrzeb;
• nietykalnoœci cielesnej;
• poszanowania w³asnoœci;
• podejmowania decyzji i mo¿liwoœci wyboru;
• opieki i ochrony;
• partnerskiej rozmowy na ka¿dy temat.
Nauczyciel musi stale respektowaæ prawa dzieci do w³asnego zdania, do odmowy, uwa¿nie s³uchaæ ich opinii, zauwa¿aæ podejmowane przez nie
wysi³ki.
Konieczne jest wspólne ustalanie zasad wspó³¿ycia tak, ¿eby nie ³ama³y praw innych osób.

Podstawowe normy
Normy w ¿yciu Oœrodka obracaj¹ siê wokó³
dwóch zasad: bezpieczeñstwa i szacunku.
Dzieciom nie wolno:
• krzywdziæ innych ani siebie;
• stwarzaæ niebezpiecznych sytuacji;
• niszczyæ cudz¹ w³asnoœæ;
• przeszkadzaæ innym w pracy lub zabawie.
Te ogólne normy warto z dzieæmi skonkretyzowaæ. Musz¹ one dobrze wiedzieæ, jakie szczegó³owe zakazy wynikaj¹ z g³ównych norm, np.:
• nie wolno chodziæ po schodach do piwnicy,
wychodziæ samemu poza teren Oœrodka, wychodziæ na podwórko bez pozwolenia doros³ych, skakaæ z drabinek, kiedy nie ma materacy;
• nie wolno krzywdziæ innych dzieci (biæ, przezywaæ, poni¿aæ, wyœmiewaæ, wykorzystywaæ);
• nie wolno niszczyæ specjalnie naszych wspólnych rzeczy (materacy, sto³ów, pi³ek);
• je¿eli zepsujemy coœ specjalnie - trzeba to
jakoœ naprawiæ;
• nie wolno niszczyæ i zabieraæ cudzej w³asnoœci bez pytania (nietykalna, nawet dla doros³ych
jest pó³ka dziecka lub jego szuflada);
• nie wolno przeszkadzaæ innym w tym, co
robi¹.

Prawa
Dziêki temu dzieci rozwijaj¹ znajomoœæ w³asnych praw i umiejêtnoœæ dostrzegania sytuacji,
w których ³amane s¹ prawa w³asne i innych osób.
Dzieci maj¹ prawo do indywidualnego procesu
i tempa rozwoju. Warto poznaæ dzieci przez rozmowy z rodzicami i w³asn¹ obserwacjê, dostosowaæ metody pracy do ich mo¿liwoœci, a tematykê
zajêæ do ichzainteresowañ. Nale¿y doceniaæ wysi³ek dziecka w³o¿ony w pracê, bez wzglêdu na
jej efekt. Warto daæ dziecku prawo nieuczestniczenia w zajêciach, ale po ustaleniu zakresu tej
wolnoœci, szczególnie w sytuacjach, kiedy dziecko konsekwentnie odchodzi od zajêæ. Niektórzy
uwa¿aj¹, ¿e namawianie, nak³anianie dzieci do
okreœlonych czynnoœci jest ograniczaniem prawa
do indywidualnego tempa rozwoju. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e zadaniem nauczycieli jest stwarzanie dzieciom warunków do rozwoju. Jeœli
dziecko konsekwentnie odmawia udzia³u w zajêciach mo¿e to oznaczaæ, ¿e zajêcia nie s¹ dla niego. Warto wtedy
przemyœleæ swoj¹ propozycjê i dostosowaæ j¹
do potrzeb dziecka.
Bardzo wa¿ne jest prawo dziecka do akceptacji
takim, jakie jest. Nie znaczy to, ¿e koniecznie

Negocjowanie regu³
Czêœæ regu³ warto wynegocjowaæ z dzieæmi na
tzw. zebraniach grupowych (dzieci i nauczyciele),
¿eby wspólnie znaleŸæ satysfakcjonuj¹ce wszystkich rozwi¹zanie problemu. Na zebraniu omawia
siê skonfliktowane potrzeby (zarówno codzienne,
drobne sytuacje, np. g³oœnoœæ puszczanej muzyki,
jak i sprawy bardziej zasadnicze, np. korzystanie
ze wspólnej ³azienki tak, ¿eby zachowaæ minimum
intymnoœci), stawia granice i szuka rozwi¹zañ.
Dzieci bardzo lubi¹ tak¹ formê ustalania zasad,
uznaj¹ j¹ za sprawiedliw¹ i atrakcyjn¹.
Nauczyciele jako cz³onkowie grupy maj¹ mo¿liwoœæ dorzucania wa¿nych dla siebie zasad do
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wspólnego kodeksu. Ich zasady nie mog¹ jednak
dominowaæ. Czasem negocjacje s¹ burzliwe i zdarza siê, ¿e niektóre ustalenia s¹ zmieniane lub
³agodzone, bo za bardzo ograniczaj¹ dzia³ania
dzieci. Wszystkie dzieci musz¹ siê na wszystko
zgodziæ.
Samodzielne ustalenie kodeksu przez dzieci
kszta³tuje wra¿liwoœæ na potrzeby innych ludzi,
uczy poszanowania praw i potrzeb. Mo¿na zaobserwowaæ równie¿ jeszcze jedn¹ pozytywn¹ konsekwencjê: dzieci mniej skar¿¹, bo nie ma ju¿ powodu z ka¿d¹ spraw¹ przybiegaæ do nauczyciela.
Niekiedy potrzebna jest dyskusja dotycz¹ca
potrzeb innych dzieci, czy to z w³asnej grupy,
czy te¿ "obcej". Takie dyskusje i wynikaj¹ce z
nich zasady wspó³istnienia rozwijaj¹ u dzieci
gotowoœæ do empatycznych zachowañ i ucz¹ patrzeæ na œwiat z ró¿nych perspektyw.
Czasem ustalenie zasad poprzedzone jest du¿ym
lub uci¹¿liwym i powtarzaj¹cym siê konfliktem.
Ta metoda pozwala realizowaæ bardzo wa¿ny
dla bezpieczeñstwa dzieci program profilaktyki
wykorzystywania seksualnego dzieci. Uczy dziecko odmawiania, wzmacnia jego pewnoœæ siebie i
szacunek do w³asnego cia³a. Zwiêksza prawdopodobieñstwo, ¿e w przysz³oœci dziecko nie bêdzie ba³o siê odmówiæ lub obroniæ siê przed krzywdzeniem, wykorzystaniem lub niemoralnymi propozycjami.
Odpowiedzialnoœæ, samodzielnoœæ
i wspó³praca
Dzieci powinny mieæ mo¿liwoœæ podejmowania obowi¹zków, ale równie¿ przyjmowania pomocy ("nie zawsze sobie radzê sam"). W sposób
naturalny odbywa siê to w grupie ró¿nowiekowej
oraz w kontaktach z dzieæmi niepe³nosprawnymi, choæ wcale nie znaczy, ¿e dziecko piêcioletnie nie mo¿e przyj¹æ pomocy od dziecka m³odszego - eksperta w jakiejœ dziedzinie.
Funkcja „dy¿urnego”, powierzanie odpowiedzialnoœci za wygl¹d i porz¹dek w poszczególnych centrach zainteresowañ (czytelniczego, przyrodniczego, teatralnego itp.) jest czêsto stosowanym sposobem uczenia dzieci odpowiedzialnoœci za innych.
Dzieci bêd¹ uczyæ siê wspó³dzia³ania wykonuj¹c wspólne zadania w ma³ych kilkuosobowych
grupach (np. praca plastyczna, koncert, planowanie i wykonywanie zadañ w terenie, przygotowywanie posi³ku). Rozwija to umiejêtnoœæ dostosowywania swoich potrzeb do mo¿liwoœci spo³ecznych (np. ograniczeñ organizacyjnych, potrzeb
innych ludzi).

W³¹czaj¹c dzieci w pracê zespo³ow¹ mo¿na daæ
im odpowiedzialnoœæ za wykonanie ró¿nych dzia³añ w ramach projektu a nastêpnie zachêcaæ ich
do referowania pozosta³ym dzieciom wyników
swojej pracy. Dziêki temu dzieci ucz¹ siê samodzielnoœci oraz w naturalny sposób zbieraj¹ doœwiadczenia wymieniania siê informacjami i uczenia siê od siebie nawzajem.
Uk³ad sali, umieszczenie wszystkich narzêdzi i
materia³ów w zasiêgu r¹k dzieci, oznaczone szuflady, pojemniki na kredki lub no¿yczki wspomagaj¹ naukê samoobs³ugi w zakresie codziennych czynnoœci, w ró¿nych pracach plastycznych,
technicznych. Zapewnia to swobodê i mo¿liwoœæ
aktywnoœci w organizowaniu sobie miejsca zabaw, znajdowania narzêdzi i materia³ów i upraszcza czynnoœci porz¹dkowe.
Dzieci musz¹ mieæ mo¿liwoœæ podejmowania
prób samodzielnego rozwi¹zywania trudnoœci organizacyjnych i konfliktów interpersonalnych.
Nauczyciele powinni byæ czujni i nie spieszyæ z
pomoc¹ natychmiast, kiedy dziecko sobie nie radzi. Mo¿na zadaæ pytanie: "A co ju¿ próbowa³eœ? albo „Mo¿e poprosisz o pomoc Antka? Widzia³am, ¿e wczoraj rozwi¹za³ podobny supe³”.
Dzieci musz¹ nauczyæ siê, ¿e do nabycia umiejêtnoœci potrzebny jest czas i niekiedy wiele prób.
Warto wiêc zachowywaæ pierwsze szkice nawet
nieudane a nastêpnie razem z dzieckiem porównywaæ je i doceniaæ postêp.
Rozwi¹zywanie problemów
Znalezienie w³aœciwego rozwi¹zania konfliktu
jest czêsto trudne – dzieci s¹ bezradne, czêsto
niezwykle wzburzone emocjonalnie i ewidentnie
potrzebuj¹ pomocy.
Przy powa¿nych konfliktach (np. dzieci bij¹ siê
lub wyzywaj¹) osoba doros³a musi wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za natychmiastowe przerwanie walki poprzez fizyczne rozdzielenie stron. Ale nastêpne fazy ju¿ nale¿¹ do dzieci.
W rozwi¹zywaniu problemów, niezale¿nie od
tego ilu osób dotycz¹, stosujemy metodê rozwi¹zywania problemów Thomasa Gordona. Polega
ona na przestrzeganiu nastêpuj¹cej procedury:
1. Okreœlenie problemu – strony konfliktu
mówi¹ co im przeszkadza, co siê sta³o i jakie prze¿ywaj¹ w zwi¹zku z tym uczucia.
2. Wszyscy podaj¹ ró¿ne propozycje rozwi¹zania problemu (metod¹ burzy mózgów, ¿adna propozycja na tym etapie nie jest oceniana ani odrzucana). Propozycje s¹ spisywane przez nauczyciela na kartce. Nauczyciel ma prawo dawaæ swoje propozycje.
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3. Oceniamy propozycje i wybieramy takie
rozwi¹zanie, na które zgadzaj¹ siê wszyscy. Je¿eli to siê nie udaje – zostawiamy problem na razie
bez rozwi¹zania i umawiamy siê na spotkanie
póŸniej.
4. Jeœli zgodzimy siê na wspólne rozwi¹zanie i
postanowimy go przestrzegaæ, to jednoczeœnie
ustalamy konsekwencje niewype³nienia umowy.
5. Po pewnym czasie sprawdzamy, czy rozwi¹zanie dobrze siê sprawdza.
Czasem dzieci szukaj¹c rozwi¹zañ swoich kole¿eñskich problemów podaj¹ nieprawdopodobne,
czasem wrêcz okrutne propozycje. Naszym zadaniem jest je zapisaæ bez komentarza, ale na nastêpnym etapie mamy prawo g³osu i po prostu mo¿emy siê na nie nie zgodziæ. Sama jednak mo¿liwoœæ wypowiedzenia g³oœno wszystkiego, co dzieciom przychodzi do g³owy oczyszcza nagromadzone emocje i umo¿liwia nabranie dystansu.
Przestrzeganie ustalonych norm
Dzieci bardzo chêtnie ustalaj¹ normy, które nie
dotycz¹ ich osobiœcie. Problemy pojawiaj¹ siê,
kiedy normy staj¹ w sprzecznoœci z potrzebami i
pragnieniami: „Chcê potrzymaæ tego pluszowego
konika, niewa¿ne, ¿e nie ja go przynios³am”,
„Chcê zbudowaæ domek, nie obchodzi mnie, ¿e
materace s¹ u¿ywane przez inne dzieci”.
Bardzo czêsto zdarza siê, ¿e dzieci co prawda
znaj¹ i respektuj¹ dan¹ normê, ale nie s¹ w stanie
jej przestrzegaæ - próbuj¹ j¹ omijaæ i np. k³ami¹
albo "zaciemniaj¹" obraz rzeczywistoœci: „Ja wcale
nie zabieram samochodzika, ja go sprz¹tam”,
„Znalaz³am to serduszko wiêc jest moje, w dodatku znalaz³am je nie w przedszkolu”.
Nauka norm moralnych jest trudna dla dzieci i
w pewnym stopniu bolesna. Dla dziecka w wieku
przedszkolnym najwa¿niejsza jest jego w³asna
potrzeba. W Oœrodku lub przedszkolu musi j¹
dostosowaæ do innych ludzi.
Potrzebna mu pomoc – uwa¿ne wys³uchanie i
zrozumienie dla jego rozterek. Zawsze jednak
zadaniem nauczyciela jest przypomnienie zasady, która reguluje prawo. Nie mo¿na potêpiaæ
dzieci za ich krêtactwa, k³amstwa lub zmyœlanie.
I tak winowajca ma dostatecznie trudn¹ sytuacjê,
kiedy odbiera mu siê upragnion¹ zabawkê.
Nauczyciel modeluje szacunek dla uczuæ dzieci poprzez aktywne i uwa¿ne s³uchanie.
Porozumiewa siê z nimi we wszelkich sytuacjach codziennych, aran¿uje rozmowy grupowe
i spontaniczne, w których trzeba coœ ustaliæ, wyjaœniæ, podzieliæ siê swoimi pomys³ami. Jeœli w

przedszkolu u¿ywane s¹ formy grzecznoœciowe,
a dzieci maj¹ doœwiadczenia z innymi ludŸmi, w
sposób naturalny ucz¹ siê sposobu odnoszenia
siê do innych (np. starszych) ludzi.
Dlaczego nie kary?
Rezygnujemy ca³kowicie z kar na rzecz ponoszenia przez dzieci konsekwencji w³asnych dzia³añ. Kary wywo³uj¹ lêk u wra¿liwych dzieci, powoduj¹ utratê kontaktu, stawiaj¹ doros³ego ponad i poza dzieæmi. Kary s¹ arbitralnie ustalane
przez doros³ych.
Przestrzeganie norm czyli nakazów i zasad spo³ecznych musi byæ skojarzone przez dzieci z jak¹œ
wa¿n¹ dla nich konsekwencj¹. Jeœli jest ni¹ kara,
to dziecko uczy siê przede wszystkim unikania jej.
Lêk przed kar¹ lub gniewem doros³ych staje siê
dominuj¹cy, a zachowanie, które do kary doprowadzi³o, przestaje mieæ znaczenie. Ponadto fakt,
¿e doros³y wymierza karê zdejmuje z dziecka ca³kowicie odpowiedzialnoœæ za pope³niony czyn.
Konsekwencje i stawianie granic
Konsekwencje maj¹ logiczny lub naturalny
zwi¹zek z dzia³aniem, które je poprzedza. S¹ zwi¹zane z zasadami obowi¹zuj¹cymi w grupie przedszkolnej.
Egzekwowaniu konsekwencji nie towarzysz¹
gniew ani krzyk. Jest to naturalna kolej rzeczy:
zrobi³em coœ niew³aœciwego – naprawiam to.
Krzywda lub szkoda zrobiona specjalnie wymaga zadoœæuczynienia, np. jeœli dzieci zepsuj¹ specjalnie czyj¹œ budowlê, to j¹ odbudowuj¹ albo
robi¹ inn¹ przyjemnoœæ pokrzywdzonej osobie.
Jeœli dziecko wyleje wodê, to j¹ œciera, jeœli zrobi³o to specjalnie (g³upi dowcip), to dodatkowo
pomaga woŸnej w jej pracach. Nie ma powodu,
¿eby doroœli musieli ponosiæ konsekwencje wybryków dzieci. Ale te¿ nie uwa¿amy za stosowne,
¿eby dzieci ucz¹c siê odpowiedzialnoœci i przestrzegania prawa doznawa³y upokorzenia albo
musia³y siê baæ.
Nigdy wiêc nie poni¿amy dzieci publicznym
napiêtnowaniem.
Poniewa¿ dzieci maj¹ wiele okazji do podejmowania w³asnych wyborów, to najczêœciej konsekwencje s¹ czêœci¹ umowy z nimi i powinny
byæ okreœlane z wyprzedzeniem.
Czasowe wy³¹czanie
Dzieci chc¹ przestrzegaæ umów i dzia³aæ zgodnie z prawem. Czasem pope³niaj¹ b³êdy, podejmuj¹ z³e wybory. Czasem zapominaj¹ o wspól-
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nych ustaleniach lub ulegaj¹ pokusom. Stosujemy wówczas tzw. czasowe wy³¹czanie – dziecko
siada na krzese³ku obok sto³u na 3 do 5 minut.
Dostaje dziêki temu sygna³, ¿e zachowanie nale¿y przerwaæ. Ma czas, ¿eby och³on¹æ i przypomnieæ wspólne zasady. Czasowe wy³¹czenie nie
wi¹¿e siê z ¿adnymi innymi konsekwencjami ani z gniewem doros³ego, ani z pogadank¹ na
temat z³ego zachowania, ani z koniecznoœci¹ przeproszenia innych osób. Mija czas – dziecko wraca do zabawy. Jest to dobra metoda, uznawana
przez dzieci i skuteczna w utrwalaniu regu³, nawet wobec dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
i zaburzeniami zachowania.
Obserwacja i dokumentowanie rozwoju
dzieci oraz ocena dojrza³oœci przedszkolnej
Obserwacja dzieci
Nauczyciel powinien prowadziæ sta³¹ i systematyczn¹ obserwacjê rozwoju dzieci oraz dokumentowaæ ten rozwój. Przedmiotem obserwacji
mog¹ byæ miêdzy innymi6:
• zachowania rutynowe, codzienne potrzeby
fizjologiczne, od¿ywianie, toaleta, okresy przejœciowe - progi rozwojowe (np. rozstanie, adaptacja, nowe dziecko), zainteresowania dziecka, czas
trwania aktywnoœci, sposób korzystania z materia³ów;
• kontakty z rówieœnikami: zachowanie wobec innych dzieci, komunikacja, stabilnoœæ relacji, status i pozycja w grupie, dowody rozwoju;
• zabawa – relacje z doros³ym i dzieæmi, wzorce zabaw fabularnych, zakres tematyczny, zakres
emocjonalny, komentarze i interakcje werbalne
dziecka, czas i uczestnicy zabawy, dzia³ania symboliczne, u¿ycie rekwizytów, tematyka zabaw,
sposób rozwijania zabaw fabularnych;
• kontakty dziecka z doros³ymi – czêstotliwoœæ kontaktu, zakres zale¿noœci, ekspresja s³owna, relacja w sytuacjach problemowych;
• rozwój poznawczy – rozwój zdolnoœci myœlenia, umiejêtnoœæ odró¿niania, dostrzeganie podobieñstw i ró¿nic, tworzenie analogii, skutek i
przyczyna, orientacja, klasyfikowanie, postrzeganie wzorców, zainteresowanie otoczeniem, spójnoœæ procesów umys³owych, rozumienie zale¿noœci przyczynowo-skutkowych, reakcja na zmianê
ustalonego porz¹dku, rozumienie norm postêpowania, regu³, wiedzaogólna;
• rozwój jêzykowy – humor, stopieñ rozumienia jêzyka i przekazywanych treœci, s³ownictwo,
styl narracji, budowa zdañ, dialekt/wymowa;

• rozwój ruchowy, koordynacja ruchowa i samokontrola, stopieñ opanowania umiejêtnoœci
ruchowych, samodzielnoœæ, si³a i odpornoœæ.
Obserwacja powinna byæ jak najbardziej obiektywna ale zawsze trzeba mieæ w œwiadomoœci to,
¿e wnosi siê do obserwacji zarówno kulturê, wartoœci i przekonania odnoœnie np. wychowywania
dzieci, swoj¹ indywidualnoœæ: temperament, uczucia, zainteresowania, jak i swoje doœwiadczenie z
podobnymi „przypadkami”. Strategi¹ pomocn¹ w
uzyskaniu obiektywizmu jest unikanie ocen i interpretacji i koncentrowanie siê na opisywaniu
zdarzeñ oraz zbieranie dodatkowych informacji
od cz³onków rodziny. Obserwacje nauczyciel
powinien rejestrowaæ. Obserwacje powinny byæ
dostêpne dla rodziców, a oni mog¹ dodawaæ do
nich swoje komentarze i w³asne przyk³ady obserwacji poszczególnych cech. Przyk³adowy wzór
karty obserwacji rozwoju dziecka znajduje siê w
za³¹czniku nr 3.
Dokumentacja rozwoju dzieci
Dokumentacj¹ rozwoju dzieci bêdzie systematycznie gromadzone portfolio zawieraj¹ce prace
dzieci na przestrzeni roku lub d³u¿szego czasu.
Do portfolio nale¿y wk³adaæ te prace, które
œwiadcz¹ o przejœciu przez dziecko pewnego etapu rozwoju lub o pokonaniu bariery (np. kilka
wersji tego samego rysunku). Prace musz¹ byæ
podpisane i datowane – najlepiej jeœli zawieraj¹
spisany komentarz dziecka i jego uwagi - jest to
wówczas dodatkowo dowód rozwoju jêzykowego i sposobu myœlenia. Przy segregacji prac do
portfolio powinny braæ udzia³ dzieci.
Po¿ytecznym Ÿród³em informacji o rozwoju i
aktywnoœci dziecka s¹ równie¿ fotografie robione w trakcie zajêæ, zw³aszcza, jeœli uda siê uchwyciæ zainteresowanie dzieci oraz proces nauki (np.
fazy budowania modelu lub innej konstrukcji).
Dokumentowanie niew¹tpliwie zabiera czas. Jest
to jednak niezwykle wa¿ny element pracy nauczyciela, tak samo wa¿ny jak prowadzenie zajêæ.
Obserwacjê (i notatki) mo¿na robiæ w czasie swobodnych zabaw dzieciêcych, kiedy nauczyciel nie
musi graæ wiod¹cej roli w grupie. A w dokumentowaniu, segregowaniu i opisywaniu produktów
dzieciêcych mog¹ uczestniczyæ asystenci (np.
woŸna) i wolontariusze (rodzice) oraz dzieci.
Ocena dojrza³oœci przedszkolnej
Na zakoñczenie edukacji przedszkolnej nauczyciele zobowi¹zani s¹ do oceny dojrza³oœci dziecka do podjêcia nauki w szkole. Najwa¿niejsze
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cechy dziecka jakie warunkuj¹ jego dobry start
w edukacjê szkoln¹ to:
• samodzielnoœæ, wytrwa³oœæ i odpornoœæ;
• umiejêtnoœci spo³eczne i komunikacyjne;
• ciekawoœæ i aktywna, twórcza postawa wobec
nowych doœwiadczeñ;
• umiejêtnoœæ rozwi¹zywania ró¿nych problemów;
• pewnoœæ siebie;
• gotowoœæ do respektowania ustalonych zasad i regu³.
W ewaluacji dojrza³oœci dziecka pomocne bêd¹
zarówno karty obserwacji wype³niane podczas

ca³ego pobytu w grupie przedszkolnej, jak i portfolio, notatki z rozmów z rodzicami, czy uwagi
specjalistów.
Kartê ewaluacji rozwoju dziecka piêcioletniego, które w nastêpnym roku rozpoczyna naukê w
szkole zaproponowan¹ w za³¹czniku nr 4 nauczyciel wype³nia dwukrotnie: w listopadzie-grudniu,
a nastêpnie w maju.
Po pierwszej ocenie konieczne jest przedyskutowanie z rodzicami i ewentualnie innymi osobami (np. konsultantem) ewentualnych dzia³añ mog¹cych przyspieszyæ proces rozwijania potrzebnych dyspozycji i umiejêtnoœci.

IV. Zakresy edukacji i procesy
edukacyjne

Edukacja spo³eczna

Dzieci musz¹ czuæ, ¿e s¹ wa¿nymi osobami. Powinny mieæ mo¿liwoœæ wyra¿ania wszelkich
uczuæ, potrzebuj¹ uwagi, wsparcia i sympatii. Rozwijaj¹ wówczas umiejêtnoœæ dawania tego samego innym. Nawi¹zywanie satysfakcjonuj¹cych relacji spo³ecznych pozwala rozumieæ wymagania spo³eczne, rozwija szacunek dla praw innych osób. Program pracy z dzieæmi powinien
wzmacniaæ poczucie spo³ecznej sprawiedliwoœci, indywidualnej i wspólnej odpowiedzialnoœci,
powinien dawaæ mo¿liwoœæ wspó³pracy z innymi i szanowania ich.
Zakres
edukacji

Sposoby realizacji programu

Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,
dyspozycji i uczuæ dzieci

Dziecko jako
osoba

• Wywieszanie zdjêæ lub podobizn
dzieci (profile) i ich imion w sali.
• Zabawy z wykorzystaniem lustra
(naœladowanie min, obserwacja,
przebieranie siê).
• Malowanie autoportretu, rysunek
ca³ej postaci odrysowywany
na kartonie.
• Celebrowanie urodzin, imienin,
œwiêtowanie Dnia Dziecka.

• Poczucie to¿samoœci (pojêcie „ja”),
szacunek dla w³asnej osoby, poczucie
w³asnej wartoœci.

Rodzina

• Nazywanie cz³onków rodziny,
poznawanie historii (zdjêcia,
opowiadania), samodzielne robienie
prezentów.
• Role i obowi¹zki w rodzinie,
relacje miêdzy dzieæmi, rozmowy
na temat rodziny („Co lubi moja
mama?”, „Co jest mi³ego w
rodzeñstwie?”), zabawy w role.
• Celebrowanie Dnia Dziadków,
Matki, Ojca.

• Umiejêtnoœæ zauwa¿ania, okreœlania
i doceniania swojej roli w rodzinie,
poczucie to¿samoœci, znajomoœæ tradycji.
• Umiejêtnoœci wspó³¿ycia w rodzinie.

Osoby
znacz¹ce
dla dziecka

• Spotkania z osobami wa¿nymi dla
dzieci, wycieczki do miejsc
znajduj¹cych siê w najbli¿szej
okolicy.
• Poznawanie s¹siadów.

• Wiedza na temat roli ró¿nych osób w
spo³ecznoœci. Docenianie ich znaczenia.
• Uczestnictwo w grupie wynikaj¹ce
z poczucia przynale¿noœci i solidarnoœci.

19
Najbli¿sza
okolica

• Kto mieszka blisko mnie? –
pojêcia s¹siad, obok, naprzeciwko,
blisko, daleko.
• Poznawanie drogi do domu –
co spotkam po drodze z
przedszkola do domu.
• Wspólne rysowanie planów okolic
przedszkola (na podstawie
obserwacji bezpoœredniej podczas
spacerów), konstruowanie modeli
naszych domów i ich wzajemnego
usytuowania, tworzenie planu
przestrzennego.
• Wa¿ne miejsca w naszej okolicy
(wsi, miejscowoœci, dzielnicy) np.
apteka, dom kultury, remiza, fryzjer,
Urz¹d Gminy itp. – wycieczki
do tych miejsc.

• Wiedza na temat najbli¿szej okolicy,
umiejêtnoœæ poruszania siê w
przestrzeni.
• Umiejêtnoœæ tworzenia planów i
umieszczania na nich obiektów.
• Znajomoœæ podstawowych, istotnych dla
dzieci instytucji i miejsc u¿ytecznoœci
publicznej.

Jak
mieszkamy?

• Gdzie mieszkam – mój adres, kto
mieszka w moim domu.
• Pojêcia piêtro, dom, mieszkanie,
pokój, ogród, ogrodzenie,
furtka itp.
• Jak mieszkamy – ró¿ne rodzaje
mieszkañ i domów (fotografie,
w³asnorêczne rysunki).
• Jak zdarza siê nam mieszkaæ –
robienie sza³asu, namiotu, igloo
(robienie domku ze œniegu w zimie).
• Ludzie biedni, bezdomni –
gdzie mieszkaj¹?

• Umiejêtnoœæ opisywania w³asnego
miejsca zamieszkania, znajomoœæ
adresu zamieszkania.
• Zwiêkszanie wiedzy o ró¿nych
sposobach mieszkania.
• Uwra¿liwianie na sytuacjê ludzi
w trudnych warunkach.

Œwiêta
i uroczystoœci

• Przygotowania do œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, Wielkanocy. Poznanie
i prze¿ywanie œwi¹t pañstwowych
(11 listopada i 3 Maja) oraz Dnia
Wszystkich Œwiêtych (1 listopada).
• Poznawanie i celebrowanie œwi¹t
zwi¹zanych z ludow¹ tradycj¹
i z porami roku (stroje, jedzenie,
muzyka).
• Poznawanie zwyczajów i œwi¹t
w³asnego regionu.

• Umiejêtnoœæ dostrzegania i doceniania
spo³eczno-kulturalnego œrodowiska,
w jakim ¿yjemy (szczególnie kultury
i zwyczajów danego regionu).
• Zaznajomienie siê z wa¿nymi œwiêtami
w³asnej kultury.

Hobby,
zainteresowania,
w³asnoœæ

• Hobby, kolekcje dzieci (tworzenie
albumów, przynoszenie z domu
ciekawostek i „skarbów”,
prezentacja swoich kolekcji
i zainteresowañ), w³asne zwierzêta.
• Robienie zabawek i wykorzystanie
ich do zabaw w grupie
przedszkolnej i w domu.
• Organizowanie w³asnego k¹cika
(segregatora lub pó³ki) w szatni
lub w sali, do którego nikt
nie mo¿e zagl¹daæ.

• Œwiadomoœæ swojej niezale¿noœci oraz
jednoczeœnie umiejêtnoœæ zauwa¿ania
i doceniania zale¿noœci od innych
(np. od rodziców).
• Kszta³towanie poczucia wartoœci
i wa¿noœci oraz dumy, poczucia
to¿samoœci, szanowania prywatnoœci.

20
• Poznawanie ró¿nych punktów
Szacunek
dla innych
widzenia (np. „Co widzia³a
mrówka”), chodzenie na
ludzi
czworaka – co widaæ?
i dla
ró¿norodnoœci • Co powiedzia³aby na to ma³a
siostra.
• Gry i zabawy „Jesteœmy ró¿ni”
(mamy ró¿ne upodobania,
wygl¹d, uczucia).
• Wspólne organizowanie przyjêæ,
• Kontakty z ró¿nymi goœæmi,
odwiedzanie innych osób
mieszkaj¹cych lub pracuj¹cych
w pobli¿u.
• Podejmowanie wspólnych dzia³añ
na rzecz
innych (np. koncert dla
mieszkañców).
• Obdarowywanie prezentami
innych – np.wykonywanie
prezentu dla kolegi na
urodziny albo dla kogoœ chorego.
Uczucia

Porozumiewanie
siê z innymi

• Zabawy ruchowe z gestami,
naœladowanie.
• Rozpoznawanie i wyra¿anie
swoich nastrojów za pomoc¹ barw,
muzyki, ruchów, a tak¿e zabawy
odreagowuj¹ce, relaksuj¹ce.
• Rozmowy o uczuciach: „Czego
dzieci siê boj¹”, „Co robimy,
kiedy siê z³oœcimy”.

• Œwiadomoœæ w³asnych uczuæ i
umiejêtnoœæ (kontrola) ich wyra¿ania.
• Umiejêtnoœæ ujawniania uczuæ w
sposób niezagra¿aj¹cy innym,
rozpoznawanie
i szanowanie uczuæ innych osób,
akceptacja.

• Zabawy pacynkami.
• Æwiczenie formu³owania wypowiedzi
w zale¿noœci od sytuacji
(rozmowy przez telefon, na ulicy itp.).
• Zajêcia nauczyciela z dzieæmi
rozwijaj¹ce ich umiejêtnoœæ
komunikacji (np. „Nie rozumiem
tego – wyjaœnijcie mi, proszê”,
„Co jeszcze chcesz powiedzieæ?”).

• Umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktu
uzgadniania, otrzymywania
i przekazywania informacji.
• Kszta³cenie praktycznych umiejêtnoœci
komunikacyjnych (m.in. rozpoznawania
i nazywania emocji).
• Umiejêtnoœæ dostosowania formy
wypowiedzi do sytuacji.
• Uwzglêdnianie perspektywy innych
osób.

Pomaganie
• Udzielanie pomocy doros³ym
oraz obowi¹zki
i dzieciom w grupie (starszym lub
dzieci
s³abszym osobom w naszym
i doros³ych
otoczeniu, osobom niepe³nosprawnym).
• Poznawanie zawodów i pracy
ró¿nych osób z otoczenia dzieci.
• Wype³nianie w³asnych, dzieciêcych
obowi¹zków w domu.
Zabawy

• Zaznajomienie siê z ró¿norodnoœci¹
i indywidualnoœci¹ ludzi, dostrzeganie
i docenianie jej.
• Szacunek i akceptacja dla innych
ludzi. szanowanie praw innych ludzi,
empatia.
• Umiejêtne u¿ywanie form
grzecznoœciowych,
• W³aœciwe odnoszenie siê do innych
ludzi.
• Podejmowanie zadañ prospo³ecznych.
• Wra¿liwoœæ na potrzeby innych.
• Rozwijanie dobrych manier,
kszta³towanie po¿¹danych spo³ecznie
postaw.

• Organizowanie przestrzeni
i czasu dla zabaw dzieci.
• Wprowadzanie lub inicjowanie
nowych zabaw i gier.
• Wspólne przygotowywanie
i prze¿ywanie bali karnawa³owych.

• Dostrzeganie potrzeb innych.
• Udzielanie pomocy i jej przyjmowanie.
• Wra¿liwoœæ na ludzi niepe³nosprawnych,
empatia.
• Szacunek dla pracy i ludzi
j¹ wykonuj¹cych.
• Zaznajomienie z ró¿nymi zawodami.

• Samodzielnoœæ w organizowaniu
w³asnej aktywnoœci.
• Twórcza, swobodna aktywnoœæ.
• Nawi¹zywanie interakcji spo³ecznych.
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Profilaktyka
zdrowotna

• Dobór w³aœciwego ubioru,
zmienianie go, jeœli siê zabrudzi.
• Poznawanie zasad w³aœciwego
od¿ywiania i ró¿nych produktów
¿ywnoœciowych – co jest zdrowe,
a co szkodliwe.
• Higiena odpoczynku, relaksowanie
siê, sen, poznawanie w³asnego
rytmu dnia, aktywnoœæ fizycznomotoryczna.
• Jak postêpowaæ w chorobie,
ostro¿noœæ z lekarstwami,
(spotkanie z lekarzem, wizyta
w aptece, w przychodni, zabawy
tematyczne np. w szpital).

• Samodzielnoœæ w dbaniu o w³asn¹
higienê.
• Wiedza o zdrowym trybie ¿ycia
i motywacja do przestrzegania regu³
i rytmu odpoczynku, ¿ywienia.
• Wiedza o bezpiecznym za¿ywaniu
lekarstw, o zapobieganiu czêstym
chorobom.
• Oswojenie z lekarzem i leczeniem.
• Wiedza o znaczeniu ruchu i
aktywnoœci fizycznej dla profilaktyki
zdrowia.
• Zwiêkszenie odpornoœci zdrowotnej
dzieci.

Dba³oœæ
o
bezpieczeñstwo

• Bezpieczeñstwo w poruszaniu siê
po ulicy.
• Materia³y, produkty niebezpieczne
i wiedza, co z nimi robiæ.
• Samodzielne wykonywanie
plakatów ostrzegaj¹cych inne
dzieci przed niebezpieczeñstwem.
• Poznawanie zasad bezpiecznego
kontaktu ze zwierzêtami
(np. z psem) oraz z obcymi ludŸmi.
• Wspólne ustalenie zasad
bezpieczeñstwa w grupie
(jako element kontraktu).

• Wiedza o bezpiecznym poruszaniu siê
po ulicy, szosie, o tym, jak unikaæ
niebezpieczeñstw.
• Umiejêtnoœæ samodzielnego oceniania
sytuacji pod wzglêdem bezpieczeñstwa.
• Umiejêtnoœæ obrony przed
niebezpieczeñstwem, ostro¿noœci
wobec osób nieznajomych
(profilaktyka molestowania).

Dba³oœæ
o otoczenie

• Segregowanie odpadów
wytwarzanych podczas zajêæ
(pojemniki na zu¿yty papier).
• U¿ywanie materia³ów wtórnych
w zabawach, wykorzystanie ich
do tworzenia nowych rzeczy,
oszczêdzanie wody i œwiat³a.
• Plakat na temat oszczêdzania
materia³ów.

• Wiedza na temat ekologii, motywacja
do dzia³añ proekologicznych.
• Rozwijanie poczucia estetyki
i mo¿liwoœci twórczych.

Edukacja
medialna

• Poznawanie ró¿nych sposobów
przekazywania informacji –
gazety, czasopisma, film, telewizja,
internet, programy komputerowe.
Zabawy z gazetami.
• Telewizja – sposoby bezpiecznego
i interesuj¹cego korzystania
z telewizji – programy dla dzieci.
• Reklama – rozpoznawanie reklam,
zabawy w reklamowanie ró¿nych
wyrobów.
• Komputer – poznawanie
zastosowania komputera na
konkretnych przyk³adach, internet.

• Umiejêtnoœæ korzystania z mediów.
• Otwartoœæ na wiedzê.
• Rozwijanie postaw krytycznych.
• Kszta³towanie gustu.
• Aktywnoœæ w zdobywaniu informacji,
sprawczoœæ.

Uczestnictwo
w ¿yciu
spo³ecznym

• Zapoznawanie siê z najbli¿szym
otoczeniem – moja wieœ/miasto,
mój region, mój kraj.
• Poznanie god³a, œwi¹t narodowych,
rozmowy o historii (koncentrowanie
siê na najbli¿szym
regionie i ¿yciu ludzi dawniej).
• Zapoznawanie z pojêciami: Polska,
ojczyzna, god³o, herb.
• Zapoznawanie z mapami i planami:
mapa Polski, (zaznaczenie w³asnej
miejscowoœci).
• Ró¿ne jêzyki i dialekty –
zaproszenie osoby
mówi¹cej w innym jêzyku.

• Wiedza o Polsce, jej symbolach.
Zapoznanie siê z mapami.
• Kszta³towanie to¿samoœci narodowej.
• Wra¿liwoœæ na ró¿nice miêdzy ludŸmi,
akceptacja ró¿norodnoœci.
• Poznawanie kultury, zwyczajów
narodowych.
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Edukacja przyrodnicza
Doroœli powinni wspieraæ dzieci w rozwijaniu ciekawoœci poznawczej, stwarzaæ im okazje do eksperymentowania oraz zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi. Powinni dawaæ mo¿liwoœci dokonywania
obserwacji, planowania w³asnych badañ, mierzenia, testowania w³asnych hipotez i interpretowania faktów. Dzieci powinny w jak najwiêkszym stopniu aktywnie, poprzez bezpoœrednie doœwiadczanie uczestniczyæ w poznawaniu otaczaj¹cego je œwiata. Dziêki tym dzia³aniom dzieci rozwijaj¹:
• umiejêtnoœæ krytycznego i logicznego myœlenia;
• ciekawoœæ;
• umiejêtnoœæ wspó³pracy;
• umiejêtnoœæ twórczego dzia³ania;
• szacunek do wiedzy, dowodów;
• otwartoœæ umys³u wolnego od uprzedzeñ;
• szacunek dla œrodowiska.
Zakres
edukacji

Treœci edukacyjne

Cia³o
cz³owieka

• Rozpoznawanie czêœci cia³a,
poznawanie ich nazw.
• Zajêcia kszta³c¹ce zmys³y (wzrok,
s³uch, dotyk, smak, wêch).
• Porównywanie swojego wygl¹du
(w³osy, oczy, zêby, wzrost, wiek itp.).
• Wykonywanie æwiczeñ ruchowych,
æwiczenia relaksacyjne.

• Wiedza o w³asnym ciele, budowie
i dzia³aniu wybranych organów.
• Wiedza o poszczególnych zmys³ach.
• Wra¿liwoœæ polisensoryczna.
• Zwiêkszenie samoœwiadomoœci i
samooceny stanu swojego organizmu.
• Umiejêtnoœæ wyró¿niania siebie
spoœród innych.

Ubranie

• Poznawanie czêœci ubrañ i ró¿nych
typów materia³ów, z których s¹
zrobione (faktura, wzór, naturalne/
sztucznie wytwarzane).
• Tworzenie w³asnych "kolekcji",
wykorzystanie materia³ów do
tworzenia prac plastycznych,
ubieranie lalek, misiów.
• Sposoby ubierania siê w ró¿nych
krajach.

• Wiedza o odpowiednim do warunków
ubiorze, kszta³towanie w³aœciwych
nawyków samodzielnego dbania
o wygl¹d.
• Rozwój zmys³u estetycznego,
aktywnoœæ twórcza.
• Rozwijanie s³ownictwa i wiedzy
o zwyczajach w innych kulturach.

Jedzenie

• Prezentowanie dzieciom ró¿nych
warzyw i owoców oraz zió³ rosn¹cych
w najbli¿szej okolicy.
• Próbowanie smaków (s³ony, kwaœny,
s³odki, cierpki itd.).
• Pochodzenie ró¿nych potraw
(co robimy ze zbó¿, mleka itd.).
• Rozpoznawanie ró¿nic
w po¿ywieniu - surowe i gotowane,
p³ynne i sta³e.
• Przygotowywanie przez dzieci
ró¿nych potraw – samodzielnie
lub z rodzicami w domu.

• Wiedza o produktach ¿ywieniowych.
• Umiejêtnoœæ samodzielnego
dobierania w³aœciwych, zdrowych
produktów.
• Samodzielnoœæ w przyrz¹dzaniu
posi³ków.
• Poszerzenie s³ownictwa, rozwój
myœlenia logicznego, kreatywnoœæ.

Bogactwa
naturalne

• Porównywanie wielkoœci, faktury,
ciê¿aru ró¿nych materia³ów
(ziemia, piasek, kamienie, drewno,
piórka itp.).
• Bogactwa naturalne – co nam daje
Ziemia, zastosowanie bogactw
naturalnych.
• Zabawy z wod¹, z piaskiem.

• Wiedza o materia³ach i bogactwach
naturalnych i ich zastosowaniu.
• Uwra¿liwienie na problem dewastacji
naturalnego œrodowiska.

Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,
dyspozycji i uczuæ dzieci
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Roœliny

• Pielêgnowanie ogrodu i obserwacja
efektów.
• Zbieranie roœlin rosn¹cych
w okolicy, tworzenie zielników.
• Tworzenie prac z wykorzystaniem
nasion, roœlin, kolekcji liœci,
bukietów.
• Porównywanie kszta³tów
i kolorów kwiatów, liœci.
• Poznawanie roœlin u¿ytkowych
(np. zió³, zbó¿).
• Owoce, warzywa – jeœli to mo¿liwe
– sk¹d wiemy, ¿e ju¿ dojrza³o,
kiedy wiemy, ¿e jest ju¿ zepsute?
• Uprawy (wysiewanie szybko
rosn¹cych roœlin), obserwacja
cyklu rocznego wzrostu, dojrzewania
i obumierania.

• Zapoznanie z roœlinami i sposobami
ich pielêgnowania.
• Umiejêtnoœæ obserwacji wzrostu
roœlin i poznawanie zasad pielêgnacji.
• Aktywnoœæ twórcza.
• Wspó³dzia³anie.
• Pojêcie zmian w czasie, kszta³towanie
cierpliwoœci, planowanie.

Zwierzêta

• Bezpoœrednia obserwacja zwierz¹t
¿yj¹cych w okolicy, zwierzêta
domowe i dzikie.
• Obserwacja ma³ych zwierz¹t
(œlimak, d¿d¿ownica, motyl).
• Przydatnoœæ wszystkich zwierz¹t.
• ¯ycie zwierz¹t zmieniaj¹ce siê
w trakcie roku.

• Umiejêtnoœæ obserwowania ró¿nych
zwierz¹t, tak¿e tych najmniejszych,
porównywanie budowy, wyci¹ganie
logicznych wniosków.
• Umiejêtnoœæ postêpowania ze
zwierzêtami niebezpiecznymi dla
cz³owieka.

Pogoda

• Obserwacje i rejestracja elementów
pogody, pojêcia: zimne – gor¹ce,
s³oneczne – deszczowe.
• Odczucia zwi¹zane z pogod¹ (gor¹ce
s³oñce na skórze, zimny wiatr,
m¿awka).
• Ochrona przed negatywnymi
skutkami pogody (w³aœciwe ubieranie,
bezpieczne zachowanie na dworze).
• Poznawanie sposobów zatrzymywania ciep³a w zimie i ochrony przed
przegrzaniem (eksperymenty w³asne).
• Zapowiadanie pogody –
przewidywanie, przepowiadanie,
konfrontowanie obserwacji z
przewidywaniami i komunikatami
w radiu lub telewizji.

• Umiejêtnoœæ obserwacji i rejestracji
zjawisk przyrodniczych.
• Rozró¿nianie stanów pogody,
poznawanie znaczenia natury,
sposobów radzenia sobie z
niedogodnoœciami i niebezpieczeñstwami
zwi¹zanymi z warunkami pogodowymi.
• Znajomoœæ podstawowych pojêæ
zwi¹zanych z pogod¹ – takich jak
wiatr, deszcz, grad, ulewa, œnie¿yca,
temperatura.

Woda

• Zabawy z wod¹, obserwacja koloru,
smaku, temperatury, przelewanie
do ró¿nych naczyñ, malowanie
akwarelami.
• Lód, œnieg a woda (obserwacja
zmian i doœwiadczenia).
• Obserwacja zachowania ró¿nych
przedmiotów w wodzie
(p³ywaj¹, ton¹, rozpuszczaj¹ siê).
• Zastosowania wody – nasze
potrzeby, oszczêdzanie, brudna
i czysta woda.
• Wycieczka nad rzekê lub staw,
roœliny i zwierzêta wodne.

• Umiejêtnoœæ obserwowania
i wy³apywanie charakterystycznych
cech, przekszta³cania siê,
zachowania ró¿nych przedmiotów,
eksperymentowanie.
• Wiedza na temat roli wody dla ¿ycia.
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Œwiat³o

• S³oñce jako Ÿród³o œwiat³a,
obserwacja Ksiê¿yca i gwiazd.
• Odbicie œwiat³a – „zaj¹czki”
z lusterka, zabawy z latark¹.
• Œwiat³o – cieñ, zabawy z cieniem,
obserwacja zmian cienia
w ci¹gu dnia, zegar s³oneczny,
doœwiadczanie kompletnej ciemnoœci.
• Naturalne i sztuczne Ÿród³a œwiat³a.
• Doœwiadczenie z ca³kowit¹
ciemnoœci¹ – poruszanie siê
bez udzia³u zmys³u wzroku.

• Zauwa¿anie ró¿nych Ÿróde³ œwiat³a –
naturalnych i sztucznych – i ich
znaczenia.
• Znajomoœæ cyklu dnia i nocy.
• Badanie zjawiska cienia,
odbicia œwiat³a.
• Kszta³cenie odpornoœci psychicznej.

DŸwiêki

• DŸwiêki nas otaczaj¹ce (nagrywanie,
odtwarzanie, zgadywanie).
• G³oœny i cichy dŸwiêk – poznawanie
znaczenia higieny s³uchu.
• DŸwiêki wydawane przez naturê
i dŸwiêki tworzone przez cz³owieka.

• Wra¿liwoœæ na dŸwiêki i umiejêtnoœæ
ich rozpoznawania.
• Poznawanie dŸwiêków wydawanych
przez zwierzêta, ró¿nicowanie
rodzaju dŸwiêku.
• Umiejêtnoœæ naœladowania g³osów.

Ruch

• Obserwacja ruchów powietrza – wiatr,
wiatraczki i wiatromierze.
Obserwacja dymu z ogniska.
• Eksperymenty z ruchem powietrza
w pomieszczeniach, zabawy z
bañkami mydlanymi, balony, latawce.
• Obserwowanie ruchu chmur, zwierz¹t,
ludzi, maszyn, porównywanie szybkoœci,
ruszanie i zatrzymywanie siê.
• Zabawy ruchowe – jazda na rowerze,
œlizganie siê, bieganie, chodzenie.

• Umiejêtnoœæ obserwowania
i rejestrowania zjawisk.
• Konstruowanie prostych urz¹dzeñ do
rejestracji ruchów powietrza.
• Umiejêtnoœæ obserwowania i
eksperymentowania z przedmiotami,
które siê ruszaj¹.
• Wiedza na temat ró¿nych sposobów
poruszania siê.
• Swobodna ekspresja, zabawa.

Maszyny,
wynalazki

• Maszyny w naszym codziennym
¿yciu, zapoznawanie siê
z wynalazkami.
• Poznawanie budowy urz¹dzeñ
codziennego u¿ytku.
• Roboty stolarskie i majsterkowanie.

• Poznanie przeznaczenia maszyn,
obserwacja ich dzia³ania.
• Umiejêtnoœci techniczne, sprawnoœæ
manualna.
• Twórcze myœlenie i dzia³anie.

Edukacja jêzykowa

Ka¿dego dnia podczas zajêæ nauczyciel powinien znaleŸæ czas na zapoznawanie dzieci z literatur¹.
Dzieci musz¹ mieæ kontakt z pismem, mieæ dostêp do ksi¹¿ek lub czasopism dzieciêcych. Nie znaczy to,
¿e maj¹ uczyæ siê czytaæ. Nie wydaje siê w³aœciwe wprowadzanie na tym etapie czytania liter tradycyjnymi metodami. Dzieci natomiast powinny byæ obeznane z pismem jako metod¹ przekazywania wa¿nych
informacji. Warto zastosowaæ elementy metody wprowadzania dziecka w œwiat pisma Ireny Majchrzak7,
naturalnej nauki jêzyka lub elementy „Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz8.
Zakres
edukacji
Literatura
dzieciêca
- wiedza
i prze¿ycia

Treœci edukacyjne

Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,
dyspozycji i uczuæ dzieci

• Zapoznanie z ksi¹¿kami dla dzieci –
s³uchanie systematycznego czytania
wybranej wspólnie bajki lub opowiadania.
• Ilustrowanie bajek czytanych przez
nauczyciela, wykorzystanie pacynek.
• Organizowanie biblioteki i czytelni
dzieciecej – porz¹dkowanie ksi¹¿ek,
wypo¿yczanie ich.

• Wzbudzenie zainteresowania literatur¹
dzieciêc¹, rozwój fantazji i fascynacji
œwiatem wyobra¿onym.
• Pog³êbienie wiedzy o œwiecie.
• Uwa¿ne s³uchanie i koncentracja.
• Reprezentacja treœci poprzez rysunek.
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Jêzyk jako
sposób
komunikacji
miêdzy
ludŸmi

• Rozmowy o tym, co siê zdarzy³o
• U¿ywanie jêzyka jako œrodka
w ci¹gu dnia, formu³owanie w³asnych
prawid³owej komunikacji, s³uchanie
s¹dów, opisywanie zdarzeñ, dzielenie
i rozumien wypowiedzi.
siê swoimi planami i marzeniami.
• Wypowiadanie siê, rozwijanie
• Opisywanie historyjek obrazkowych.
ekspresji s³ownej.
• Umiejêtnoœæ werbalizacji zdarzeñ,
uczuæ i pomys³ów.

S³owo i tekst
jako wyraz
ekspresji
twórczej

• Przygotowanie wspólnego
przedstawienia – krótkie role,
wiersze i piosenki, zabawy
w formie dramy i improwizacje.
• Uk³adanie w³asnych historii,
ilustrowanie ich ruchem lub plastycznie.
• Zabawy rozwijaj¹ce twórcze
myœlenie (np. „co by by³o gdyby”).

• U¿ywanie poprawnych pod wzglêdem
logicznym i gramatycznym form
wypowiedzi i prawid³owej
artykulacji s³ów.
• Œmia³oœæ i ekspresja w³asnych
odczuæ.
• WyobraŸnia i myœlenie twórcze,
rozwijanie pamiêci.

Pismo jako
sposób
komunikowania
i przekazywania
myœli –
przygotowanie
do czytania

• Oswajanie siê z pismem i
rozpoznawanie napisanych znanych
s³ów (np. imion, dni tygodnia, nazw
sklepów, zwierz¹t, roœlin) – elementy
naturalnej nauki jêzyka.
• Podpisywanie elementów
wyposa¿enia sali i innych przedmiotów.
• Organizowanie zabaw tematycznych
wymagaj¹cych u¿ywania napisów
(sklep, biuro).
• Zabawy w wys³uchiwanie rymów,
wierszyków, zabawy „coœ na literê”.
• Poznawanie liter alfabetu na
¿yczenie dzieci, poznawanie
„obcych” pism – szyfry,
pismo obrazkowe.

• Zainteresowanie i zaciekawianie
pismem jako œrodkiem komunikacji.
• Uwra¿liwienie na brzmienie g³osek,
(analiza s³uchowa).
• Umiejêtnoœæ wyodrêbniania znanej
litery ze s³owa (analiza wzrokowa).
• Umiejêtnoœæ rozpoznawania
wzrokowo znanych wyrazów ³¹cznie
z ich znaczeniem.

Przygotowanie
do pisania

• Wykonywanie æwiczeñ
kszta³tuj¹cych sprawnoœæ
grafomotoryczn¹ (rysowanie
po œladzie,
kolorowanie, zabawy ruchowe,
kreœlenie w powietrzu znaków).
• Doskonalenie sprawnoœci manualnej
(wyklejanie, lepienie, wycinanie).

• Kszta³cenie sprawnoœci i precyzji
rêki oraz koordynacji
wzrokoworuchowej.

Edukacja matematyczna

Dzieci rozwijaj¹ umiejêtnoœci matematyczne w taki sam sposób jak inne umiejêtnoœci - poprzez
bezpoœrednie doœwiadczanie i eksperymentowanie, zabawê oraz praktyczne æwiczenia. Dla kszta³cenia umiejêtnoœci matematycznych wykorzystywane bêd¹ wiêc ró¿ne codzienne sytuacje. Nauczyciel inicjuje dyskusjê i wspiera dzieci w ich samodzielnym rozwi¹zywaniu problemów. Zajêcia z tego
zakresu mog¹ byæ realizowane z wykorzystaniem elementów programu Edyty Gruszczyk-Kolczyñskiej „Dzieciêca matematyka”.9
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Treœci edukacyjne

Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,
dyspozycji i uczuæ dzieci

Orientacja
w przestrzeni

• Po³o¿enie przedmiotów w
przestrzeni (pod, nad, za, przed,
obok, wewn¹trz, na zewn¹trz).
• Wprowadzenie pojêæ w przestrzeni:
prawa – lewa strona, góra – dó³.
• Kierunki lewo – prawo, kierowanie
siê instrukcjami w ruchu: w górê,
na dó³, w prawo, w lewo.

• Poznanie schematu w³asnego cia³a,
kierunków w przestrzeni.
• Znajomoœæ kierunków i umiejêtnoœæ
pos³ugiwania siê nimi (prawo, lewo,
do przodu, w bok, do ty³u).

Rytmy
i organizacja
czasu

• Tworzenie szeregów, powtarzanie
rytmów s³uchowo i wzrokowo.
• Przemiennoœæ pór dnia i roku –
rytmy w naturze.
• Pojêcia okreœlaj¹ce czas – d³ugo,
krótko, przedtem, teraz, potem.
• Zapoznanie z pojêciami: godzina,
dzieñ, tydzieñ, miesi¹c, rok,
zapoznanie z kalendarzem.
• Pomiary czasu – szybko, wolno.
• Zapoznanie z narzêdziami
do pomiaru czasu.

• Zauwa¿anie rytmów i regularnoœci
w przyrodzie i w codziennym ¿yciu.
• Znajomoœæ pojêæ okreœlaj¹cych czas
i zmiany w otoczeniu.
• Pos³ugiwanie siê pojêciami
zwi¹zanymi z up³ywem czasu.

Przyczyny
i skutki
oraz
nastêpstwa
zdarzeñ

• £¹czenie zdarzeñ w ci¹g logicznych
nastêpstw, ustalanie kolejnoœci
wydarzeñ, wprowadzanie
elementów planowania czynnoœci.
• Obserwacja zdarzeñ, stawianie pytañ
przy doœwiadczeniach.
• Sk³adanie ca³oœci z czêœci – puzzle
i uk³adanki.

• Logiczne myœlenie w praktycznych
sytuacjach (skutek a przyczyna).
• Relacje przestrzenne.
• Wytrwa³oœæ, cierpliwoœæ.

Zbiory
– klasyfikacja

• Grupowanie elementów, porównywanie
(taki sam, inny), porz¹dkowanie,
segregowanie.
• Tworzenie zbiorów – z przedmiotów
maj¹cych wspóln¹ cechê, porz¹dkowanie
zbiorów wed³ug ich liczebnoœci.

• Umiejêtnoœæ sortowania w oparciu
o jedn¹ cechê.
• Klasyfikowanie, segregowanie
elementów zbioru w oparciu
o ustalone kryteria, szeregowanie.
• Poczucie kompetencji.

Liczenie
obiektów,
numerowanie

• Liczenie na konkretnych obiektach.
• Pos³ugiwanie siê liczebnikami
porz¹dkowymi, serie, numerowanie
obiektów (np. schodów).
Dodawanie, odejmowanie
(wiêcej, mniej, dodawanie elementów).
• Liczenie po kolei.
• Oswajanie i poznawanie wiêkszych
liczb (powy¿ej 10).

• Kszta³towanie pojêcia liczby.
• Umiejêtnoœæ liczenia.
• Zapoznanie siê z liczebnikami
g³ównymi i porz¹dkowymi.
• Umiejêtnoœæ dokonywania operacji
matematycznych na konkretach
(dodawanie, odejmowanie).
• Umiejêtnoœæ numerowania
przedmiotów.

Figury
geometryczne

• Poznanie podstawowych figur
geometrycznych i wyodrêbnianie ich
z otoczenia, tworzenie w³asnych
kompozycji z kszta³tów
geometrycznych.

• Umiejêtnoœæ rozpoznawania i
nazywania figur p³askich (trójk¹t,
prostok¹t, kwadrat, ko³o).

Zakres
edukacji
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Wymiary

• Poznawanie pojêcia d³ugoœci,
porównywanie d³ugoœci (d³u¿szy,
krótszy).
• Szeregowanie ró¿nych wielkoœci.
• Porównywanie wielkoœci: du¿y, ma³y,
wiêkszy, mniejszy.
• Pojêcie wysokoœci (wysoki, niski),
pomiary wzrostu dzieci,
porównywanie wysokoœci
(wy¿szy, ni¿szy).
• Pojêcie i porównywanie szerokoœci
(szeroki, w¹ski, gruby, chudy,
grubszy, cieñszy).

• Umiejêtnoœæ mierzenia ró¿nymi
miarami, porównywanie d³ugoœci,
wysokoœci, szerokoœci.
• Pos³ugiwanie siê pojêciami
zwi¹zanymi z porównywaniem
i szeregowaniem. Umiejêtnoœæ
rozró¿niania przedmiotów
wed³ug ich rozmiarów.

Ciê¿ar

• Wa¿enie za pomoc¹ ró¿nych wag.
• Doprowadzanie do równowagi –
np. konstrukcja wisz¹cych zabawek.
• Porównywanie ciê¿aru (ciê¿ki, lekki).

• Poznanie pojêcia ciê¿aru.
• Zrozumienie pojêcia równowagi.
• Rozró¿nianie przedmiotów ciê¿szych
i l¿ejszych.

Edukacja ruchowa
Dzieci uczestnicz¹ w zabawach ruchowych w ci¹gu ca³ego dnia zajêæ w Oœrodku. Program przewiduje organizowanie zajêæ ruchowych na dworze (wycieczki, gry, swobodne zabawy) oraz w pomieszczeniu (gimnastyka ogólnorozwojowa, relaksacyjna, gry ruchowe i wolne zabawy). Celem edukacji
ruchowej jest rozwiniêcie u dzieci si³y i precyzji ruchów zarówno w zakresie du¿ej jak i ma³ej motoryki. Dziêki æwiczeniom ruchowym dzieci rozwijaj¹ œwiadomoœæ w³asnego cia³a, kszta³c¹ poczucie
kierunku, rozwijaj¹ równowagê i koordynacjê wzrokowo-ruchow¹, zwiêkszaj¹ œwiadomoœæ stosunków przestrzennych, umiejêtnoœæ wspó³pracy w grupie, odpornoœæ na stres i wytrzyma³oœæ.
Zakres
edukacji
Ruch
spontaniczny

Treœci edukacyjne

• Spontaniczne zabawy ruchowe
dzieci – indywidualne i w grupach
(podskoki, zeskoki, biegi, wdrapywanie siê, œlizganie, wczo³giwanie itp.).
• Ruch towarzysz¹cy wszystkim
zabawom dzieci (np. budowanie
„domu”, zabawy tematyczne,
zabawy konstrukcyjne).

Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,
dyspozycji i uczuæ dzieci
• Planowanie i dzia³anie celowe,
poczucie skutecznoœci, poczucie
wartoœci.
• Dzia³anie zgodnie z regu³ami,
dostosowanie siê do innych.

Gry i zabawy
• Bieganie, równie¿ z udzia³em muzyki.
ruchowe w sali • Zabawy ruchowo-dramowe
ilustruj¹ce ró¿ne sytuacje zwi¹zane
z tematyk¹ zajêæ.
• Naœladowanie ruchów innych
cz³onków grupy, zabawy „na komendê”.
• Zabawy ruchowe (na drabinkach,
na dywanie).

• Pod¹¿anie za instrukcj¹, uwa¿ne
s³uchanie, wykonywanie poleceñ.
• Znajomoœæ pojêæ dotycz¹cych ruchu.
• Poczucie schematu cia³a.

Wycieczki
i zabawy
na powietrzu

• Zwiêkszenie wytrzyma³oœci i si³y
fizycznej, szybkoœci, umiejêtnoœci
rzucania i ³apania pi³ki.
• Doskonalenie koordynacji
wzrokoworuchowej, sprawnoœci,
gibkoœci i równowagi.

• Gry zespo³owe wed³ug ró¿nych regu³,
gry z pi³k¹, zabawy na przyrz¹dach
(wspinanie siê, zwisy, wci¹ganie siê
i zje¿d¿anie, przechodzenie pod,
nad, balansowanie, przeskakiwanie).
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• Spacery po okolicy i kilkugodzinne
wycieczki, sporty zimowe (sanki,
œlizganie siê, zabawy na œniegu)
oraz wiosenno-letnie (jazda
na rowerze, hulajnodze).
• Zabawy w biegi, skoki w dal, wzwy¿,
rzuty do celu i w dal.

• Wspó³praca w zespole.

Æwiczenia
gimnastyczne

• Wed³ug programu gimnastyki
ogólnorozwojowej – æwiczenie
przewrotów w przód, zabawy
z wykorzystaniem drobnych
przyborów, kó³ek, pi³ek, skakanki,
æwiczenia z równowa¿ni¹.

• Wyrabianie zrêcznoœci.
• Sprawnoœæ i precyzja ruchów,
koordynacja wzrokowo–ruchowa.

Æwiczenia
relaksacyjne

• Udzia³ w æwiczeniach relaksacyjnych
w czasie zajêæ programowych.

• Kontrolowanie stopnia pobudzenia
i umiejêtnoœci wyciszania siê.
• Koncentracja uwagi.

Edukacja muzyczna
Dzieci maj¹ zwykle kontakt z muzyk¹ popularn¹, komercyjn¹ poprzez media – g³ównie telewizjê.Taki kontakt nie wystarcza, nie wzbogaca ich rozwoju kulturalnego ani duchowego. Dlatego nale¿y
stworzyæ okazjê do s³uchania muzyki klasycznej, równie¿ rozrywkowej wy¿szego gatunku, np. jazzu,
muzyki filmowej. Dzieci powinny tak¿e obcowaæ z muzyk¹ ludow¹ w³asnego regionu (najlepiej dziêki
bezpoœrednim kontaktom z okolicznymi muzykami) oraz z muzyk¹ innych regionów i kultur. Poprzez
uczestnictwo w zajêciach muzycznych dzieci kszta³c¹ umiejêtnoœæ wyra¿ania emocji, rozwijaj¹ wra¿liwoœæ na dŸwiêk oraz kszta³c¹ umiejêtnoœæ analizy s³uchowej, pamiêæ i koordynacjê wzrokowo-ruchow¹.
Zakres
edukacji

Treœci edukacyjne

Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,
dyspozycji i uczuæ dzieci

Piosenki

• Uczestniczenie w zabawach
muzyczno-ruchowych.
• Wykonywanie piosenek
znanych dzieciom.
• Tworzenie w³asnych piosenek.

• Kszta³towanie s³uchu muzycznego,
ekspresji wokalnej.
• Rozwijanie mo¿liwoœci twórczych,
pewnoœci siebie, œmia³oœci.

Muzyka
z ró¿nych
stron œwiata

• S³uchanie nagrañ ró¿nego rodzaju
muzyki: ludowej, klasycznej,
rozrywkowej (filmowej, jazzowej).
• Malowanie do s³uchanej muzyki.
• Zajêcia muzyczno-ruchowe
i relaksacyjne przy muzyce.

• Rozszerzanie œwiadomoœci muzycznej
dzieci.
• Poznanie i rozumienie ró¿nych
stylów muzycznych.
• Umiejêtnoœæ wyra¿ania emocji poprzez
sztukê plastyczn¹ i ruch.

Instrumenty

• Poznawanie gry na ró¿nych
instrumentach w wykonaniu doros³ych
muzyków, zapoznawanie siê
z wygl¹dem instrumentów.
• Granie na dostêpnych instrumentach
muzycznych (g³ównie perkusyjnych).
• Konstruowanie instrumentów
z ró¿nych materia³ów.
• Doœwiadczanie rytmów, zabawy
rytmiczne.

• Znajomoœæ i umiejêtnoœæ pos³ugiwania
siê instrumentami muzycznymi.
• Rozwój wra¿liwoœci na rytm.
• Rozwój umiejêtnoœci wspó³pracy,
s³uchania, komunikowania siê.

Tañce

• Nauka tañców ludowych oraz
prostych uk³adów tañców
wspó³czesnych.
• Swobodny taniec dzieci przy muzyce.
• Tworzenie w³asnych uk³adów tanecznych.

• Kszta³towanie poczucia pewnoœci
siebie, poczucia wartoœci.
• Umiejêtnoœæ utrzymywania uwagi,
skupiania siê.
• Koordynacja wzrokowo-s³uchoworuchowa, precyzja ruchów.
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Edukacja plastyczna
Zajêcia plastyczne, podobnie jak muzyczne, s¹ œciœle zwi¹zane z edukacj¹ matematyczn¹, literack¹
i spo³eczn¹ dzieci. Stanowi¹ czêsto uzupe³nienie i naturalne wzbogacenie zajêæ. Wa¿ne jest, aby
zajêcia plastyczne odbywa³y siê w atmosferze swobody i pozytywnym klimacie emocjonalnym.
Dzieci powinny zaspokajaæ ciekawoœæ twórcz¹, szukaæ nowych rozwi¹zañ estetycznych i próbowaæ
we w³asnym tempie doskonaliæ umiejêtnoœci. Bardzo wa¿ne jest zwrócenie uwagi na sposób dawania informacji zwrotnych dziecku i zachêcanie go do samodzielnych prób twórczych. Poprzez
uczestnictwo w zajêciach plastycznych dziecko rozwija umiejêtnoœci aktywnego i samodzielnego
operowania materia³ami plastycznymi, narzêdziami, stosowania szeregu technik plastycznych (malowanie, rysowanie, modelowanie, klejenie, wycinanie), tworzenia konstrukcji dwuwymiarowych i trójwymiarowych, ma mo¿liwoœci wyra¿ania siebie, kszta³cenia twórczej wyobraŸni,doskonalenia umiejêtnoœci komunikacyjnych.
Zakres
edukacji

Treœci edukacyjne

Rozwój wiedzy, umiejêtnoœci,
dyspozycji i uczuæ dzieci

Ekspresja
plastyczna

• Rysowanie, malowanie z
wykorzystaniem ró¿nych narzêdzi
(o³ówek, wêgiel, kredki pastelowe,
œwiecowe i o³ówkowe, pêdzle),
malowanie palcami, g¹bk¹ i innymi
narzêdziami.
• Malowanie farbami (gwasze,
w³asnorêcznie zrobione farby, tusze).
• Wykorzystywanie ró¿nych materia³ów,
na których dzieci maluj¹ (papier,
tkanina, drewno, kamieñ).
• Wycinanie, wydzieranie, klejenie,
przyczepianie plastrem.

• Umiejêtnoœci sensoryczno-motoryczne.
• Poznanie zastosowania przyborów
i narzêdzi (pêdzel, klej, no¿yczki,
kredki).
• Doskonalenie koordynacji
wzrokoworuchowej.
• Doskonalenie umiejêtnoœci
wykonywania precyzyjnych
ruchów (ma³a motoryka).
• Twórczoœæ, eksperymentowanie
z materia³ami.
• Ekspresja plastyczna.

W³asne prace
artystyczne

• Malowanie do muzyki na temat
dowolny lub okreœlony.
• Wykonywanie kola¿y i origami
p³askiego.
• Ilustrowanie opowiadañ i bajek.
• Sztuka u¿ytkowa (np. przybornik
na nici, zak³adka do ksi¹¿ki,
pocztówka, zaproszenie).
• Tworzenie wspólnych prac.

• Uwa¿ne s³uchanie i komunikacja za
pomoc¹ sztuk wizualnych.
• Umiejêtnoœæ wspó³pracy.
• Dzielenie siê doœwiadczeniem
i uczuciami, ekspresja w wyra¿aniu
uczuæ.
• Rozwijanie ekspresji twórczej.

Konstrukcje
trójwymiarowe

• Wykorzystywanie ró¿norodnych
materia³ów (plasteliny, masy solnej,
masy papierowej, modeliny, tektury,
gliny, ziemi, piasku) do tworzenia
rzeŸb i innych prac trójwymiarowych.
• U¿ywanie ró¿nych technik
i narzêdzi w ³¹czeniu elementów
(klej, zszywacz, spinacze, plaster,
sznurek).
• Tworzenie nowych, fantastycznych
konstrukcji oraz modeli
konstrukcji istniej¹cych.

• Wykorzystanie wyobraŸni, tworzenie
w³asnych konstrukcji (tak¿e
trójwymiarowych).
• Umieszczenie siebie i przedmiotów
w przestrzeni.
• Rozumienie otoczenia - najbli¿szego
œrodowiska.
• Kszta³towanie wyobraŸni przestrzennej.

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

Data

Data

Data

Data

Planowane
aktywnoœci
dzieci

Nieplanowane
aktywnoœci
dzieci

Dzia³ania
specjalisty

Wnioski, dodatkowe uwagi zwi¹zane z realizacj¹ tygodnia
……………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................…...…
……………………………………………………………………………………….........................................................................................................……………………
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Za³¹cznik nr 1
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Za³¹cznik nr 2

RAMOWY PROGRAM DNIA – INSTRUKCJA
W ramowy program dnia nale¿y wpisaæ wszystko to, co nauczyciel robi z dzieæmi regularnie. Nale¿y go uzupe³niæ (ewentualnie zmodyfikowaæ tak, aby odzwierciedla³ przebieg zajêæ w ci¹gu dnia).
Poni¿ej przyk³ad fragmentu rozk³adu dnia – proszê go traktowaæ jedynie jako podpowiedŸ sposobu
zapisu a nie jako wytyczne do realizacji w ka¿dym przedszkolu. Ka¿dy nauczyciel ma prawo
ustaliæ taki program dnia, jaki pasuje jemu samemu i dzieciom w jego grupie.
• Schodzenie siê dzieci – nauczyciel wita siê z ka¿dym dzieckiem i jego rodzicem; dzieci rozbieraj¹ siê w ……..........................…..; wieszaj¹ plecak na wieszaku; rodzice chwilê pozostaj¹ w sali,
dzieci pokazuj¹ rodzicom, co robi³y poprzedniego dnia.

• Swobodna zabawa dzieci – zwracanie uwagi na to, ¿eby dzieci przestrzega³y ustalonych regu³
kontraktu; u¿ywanie form grzecznoœciowych; uczenie siê sposobu odnoszenia siê do innych; negocjowanie i ustalanie zasad zabaw; uczenie siê ustêpowania; nauczyciel obserwuje dzieci; w³¹cza siê
tylko jeœli dzieje siê coœ niebezpiecznego ub dziecko ma tak¹ potrzebê; swoboda i mo¿liwoœæ aktywnoœci w organizowaniu sobie miejsca zabaw, znajdowania narzêdzi i materia³ów; dzieci maj¹ prawo
do przesuwania mebli i samodzielnego wyboru gier jakimi chc¹ siê bawiæ; dzieci maj¹ do wyboru
gry, klocki, ksi¹¿ki, mog¹ samodzielnie korzystaæ z … (wypisaæ obszary zainteresowañ).
• Poranne spotkanie w krêgu – rozmowy o wa¿nych dla dzieci sprawach, o uczuciach, o ciekawych wydarzeniach z poprzedniego dnia; planowanie dnia pracy; dzielenie siê swoimi pomys³ami;
wspólne œpiewanie piosenek, których dzieci siê ucz¹; zabawa ruchowa z repertuaru …..................
(podaæ repertuar).

• Zajêcia programowe – zaczynaj¹ siê zebraniem dzieci w kr¹g a nastêpnie …

• Drugie œniadanie – przygotowanie do œniadania: dzieci samodzielnie sprz¹taj¹ zabawki po zajêciach (lub dzieci pod kierownictwem dy¿urnego sprz¹taj¹ zabawki); wspó³praca z innymi dzieæmi, z
nauczycielem i innymi doros³ymi w ró¿nych pracach porz¹dkowych; wyprawa do ³azienki aby umyæ
rêce; wdra¿anie do codziennej i systematycznej higieny (mycie r¹k i twarzy, mycie zêbów, czesanie
siê); formujemy poci¹g (opisaæ sposób zachowania bezpieczeñstwa) – dzieci musz¹ zachowaæ bezpieczeñstwo podczas poruszania siê na terenie szko³y; dzieci nakrywaj¹ do sto³u (dy¿urny?); rodzice
rozdaj¹ herbatê (jeœli s¹); dzieci samodzielnie wyjmuj¹ swoje kanapki z plecaków i uk³adaj¹ na
talerzykach (serwetkach); podczas œniadania nauka porozumiewania siê, zachowania przy stole; po
œniadaniu dzieci sprz¹taj¹ talerzyki i ewentualnie odk³adaj¹ nieskoñczone kanapki do plecaków;
mycie zêbów – codzienna higiena.
• itd.
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Za³¹cznik nr 3

KARTA OBSERWACJI ROZWOJ U DZIECKA
Imiê i nazwisko, wiek dziecka ……..........................................................................................…………..
Okres obserwacji od ….......................................................... do …..............................................................
Obserwacja, notatka, praca

Uwagi: komentarz nauczyciela lub rodzica
dotycz¹cy wiedzy, umiejêtnoœci, postêpów
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Za³¹cznik nr 4

ARKUSZ EWALUACJI DOJRZA£OŒCI DZIECKA
Imiê i nazwisko dziecka ..............................................................................................................................
Daty przeprowadzania obserwacji ...........................................................................................................
Proszê oceniæ, wed³ug zamieszczonych poni¿ej kryteriów, umiejêtnoœci i przygotowanie dziecka
do nauki w szkole.
Proszê wstawiæ znak X w odpowiedni¹ kratkê, przy ka¿dej kategorii.
Rzadko
•
•
•
•
•
•
•
•

Wspó³pracuje z innymi dzieæmi w grupie
Potrafi zadawaæ pytania
Jest aktywne podczas zajêæ
Wykazuje zainteresowanie szko³¹
Nawi¹zuje bliskie kontakty z dzieæmi
Zna piosenki i wierszyki
Nie ma problemu z opanowaniem materia³u
Umie pos³ugiwaæ siê materia³ami plastycznymi
i przyborami (no¿yczki, d³ugopis, kredka)
• Lepi z plasteliny, modeliny
• Skupione na przedmiocie zajêæ, uwa¿nie œledzi
ich przebieg
• Wprowadza nowe elementy do zabaw
• Ma zasób s³ów odpowiedni do wieku
• Umie poprawnie siê wypowiadaæ
• Jest œmia³e, nie wstydzi siê
• Umie siê dzieliæ z innymi
• Uczucia wyra¿a w sposób odpowiedni do sytuacji
• Wykonuje polecenia skierowane do grupy
• Wykonuje polecenia skierowane do niego
• Jest otwarte w kontaktach z doros³ymi
• Dostrzega potrzeby i uczucia innych ludzi
• Nazywa uczucia w³asne
• Poprawia w³asne b³êdy
• Potrafi skoñczyæ pracê nawet, gdy napotyka trudnoœci
• Przestrzega ustalonych w grupie zasad
• Ma œwiadomoœæ w³asnych praw
• Szanuje prawa i w³asnoœæ innych
• Jest samodzielne w czasie zajêæ programowych
• Jest samodzielne w czynnoœciach codziennych
i samoobs³udze
• Dba o swoje rzeczy i porz¹dek na pó³ce, na stole
• Jest otwarte na nowe pomys³y innych
• Ma swoje propozycje i pomys³y
• Potrafi doceniæ w³asne osi¹gniêcia
• Rozwi¹zuje konflikty próbuj¹c negocjacji
• Jest zainteresowane otoczeniem, czerpie przyjemnoœæ
z eksperymentowania

Czêsto

Bardzo
czêsto

Bardzo
rzadko
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Jeœli powy¿sza tabela nie wyczerpuje wszystkich mo¿liwoœci, proszê napisaæ, czy dostrzega Pani
istotne cechy mog¹ce mieæ wp³yw na funkcjonowanie dziecka w szkole?
Proszê o podanie konkretnych przyk³adów.
………………………………………………………………………………………....................………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………….......................……
…………………………………………………………………………………………..............………
…………………………………………………………………………………...........................………

2. Bior¹c pod uwagê umiejêtnoœci opisane powy¿ej oraz poziom umiejêtnoœci potrzebny, by uczestniczyæ w zajêciach szkolnych, jak by oceni³a Pani ogólnie przygotowanie dziecka do tych zajêæ?
Proszê wstawiæ znak X przy wybranej odpowiedzi.
Nie posiada
wystarczaj¹cych
umiejêtnoœci,
aby
radziæ sobie
w szkole

Posiada czêœæ
potrzebnych
umiejêtnoœci, ale
ich poziom jest
niewystarczaj¹cy

Posiada
umiejêtnoœci na
œrednim poziomie
(wystarczaj¹co,
¿eby poradziæ
sobie
w szkole)

Posiada
umiejêtnoœci
na dobrym
poziomie
(dobrze radzi
sobiew szkole)

Posiada
umiejêtnoœci
i bardzo dobrze
sobie radzi,
wyró¿nia siê na tle
klasy

3. Jak oceni³aby Pani swój kontakt z rodzicami, opiekunami dziecka?
Proszê wstawiæ znak X przy wybranej odpowiedzi.
Nie mam
z nimi
kontaktu

Rzadko siê
kontaktujê.
Zazwyczaj
jest to z mojej
inicjatywy

Mam z nimi
przeciêtny
kontakt
(rodzice reaguj¹
w razie potrzeby)
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Choæ wakacje ju¿
za nami warto wracaæ
do wspomnieñ i planowaæ nowe wyprawy! Nie od dziœ wiadomo, ¿e dziêki
ksi¹¿kom mo¿emy
przenosiæ siê w czasie, zwiedzaæ œwiat i
pog³êbiaæ nasz¹ wiedzê. Polecam uwadze
nauczycieli i rodziców seriê Œwiat dla
dociekliwych Wydawnictwa Dwie Siostry, która w niezwykle ciekawy sposób przybli¿a m³odym czytelnikom (i nie tylko) ró¿ne kraje.
Niedawno ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka. Tym razem o Wielkiej Brytanii.
Myœlicie, ¿e o Wielkiej Brytanii wiecie ju¿
wszystko? No to siê zdziwicie! Przed Wami zaskakuj¹cy przewodnik po ojczyŸnie Szekspira i
Harry'ego Pottera.
Co ma wiking do czekoladek, oset do jednoro¿ca i por do ¿onkila? Czy da siê mierzyæ czas
butami? Co to znaczy Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch?
Wszyscy wiedz¹, ¿e Brytyjczycy je¿d¿¹ lew¹
stron¹, podaj¹ d³ugoœci w stopach i maj¹ królow¹. Ale czy widzieliœcie stumetrowe bia³e konie na zielonych wzgórzach i kruki karmione
krwawymi ciasteczkami? Braliœcie udzia³ w pogoni za serem i wyœcigu z patelniami? S³yszeliœcie o drzwiach do œwiata elfów, opuszczonych klasztorach i kamiennych krêgach, w których zwalnia czas?
Takiej Wielkiej Brytanii nie znaliœcie!
Seria Œwiat dla Dociekliwych prezentuje kulturê ró¿nych krajów: opowiada o miejscach, postaciach, zabytkach, potrawach i pojêciach, o których prawie ka¿dy s³ysza³, ale ma³o kto naprawdê zna kryj¹ce siê za nimi historie - a tak¿e o
tych mniej znanych, które warto poznaæ. Do tej
pory ukaza³y siê ksi¹¿ki o Hiszpanii, W³oszech,
Japonii, Chinach i Wielkiej Brytanii.

Great! Wielka Brytania dla dociekliwych
tekst: Tina Oziewicz
ilustracje: Zosia Frankowska
Seria: Œwiat dla Dociekliwych
Wydawnictwo Dwie Siostry, 2019
Jeœli o podró¿ach mowa,
na pó³ce mi³oœników ró¿nych wypraw
nie mo¿e zabrakn¹æ zbioru pasjonuj¹cych opowieœci o niezwyk³ych wyprawach polskich podró¿ników od œredniowiecza
do wspó³czesnoœci.
W nieznane i dooko³a œwiata. Na najwy¿sze
szczyty i niedostêpne bieguny. Przez bezkresne oceany i bezludne pustkowia. Polacy od
wieków podró¿uj¹ po l¹dach i morzach, zapuszczaj¹c siê w najdalsze zak¹tki naszej planety.
Przed wami historie s³ynnych polskich podró¿ników i ich niesamowitych wypraw. Wœród
bohaterów ksi¹¿ki s¹ zes³añcy i piraci, badacze i awanturnicy, sportowcy i dziennikarze.
Od œredniowiecznego mnicha Benedykta Polaka, przez legendarnego Maurycego Beniowskiego, Leonida Teligê, Tony'ego Halika i Jerzego Kukuczkê, po Marka Kamiñskiego i
Aleksandra Dobê.
Kto zosta³ królem Madagaskaru, a kto odkry³
Ÿród³o Amazonki? Jak przejechaæ Afrykê na rowerze i jak w jednym roku stan¹æ na dwóch biegunach Ziemi? Czy mo¿na okr¹¿yæ œwiat samochodem i przep³yn¹æ Atlantyk… kajakiem? Przekonajcie siê sami!
W przygotowaniu ksi¹¿ka o wielkich wyprawach
polskich podró¿niczek.
Podró¿nicy
Wielkie wyprawy Polaków
tekst: Andrzej Fedorowicz
ilustracje: Zosia Frankowska,
Jacek Ambro¿ewski
Wydawnictwo Dwie Siostry, 2019
Ksi¹¿ki poleca –
Monika Wilczyñska
( portal SzczecinCzyta.pl)
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach”
50 LAT NA MORZACH

Z³oty Jubileusz
„Daru Szczecina”

Przep³yn¹³ 200 tysiêcy mil morskich, wyszkoli³ niezliczon¹ liczbê ¿eglarzy i odwiedzi³ setki
portów. „Dar Szczecina”, flagowa jednostka naszego miasta, skoñczy³ 50 lat, i jak to na urodzinach - by³ tort, ¿yczenia i prezenty. Podczas
Dni Morza_Sail Szczecin jubilata mo¿na by³o
podziwiaæ na Nabrze¿u Starówka.
S/y „Dar Szczecina” to jacht z dusz¹. Kto
raz stan¹³ na jego pok³adzie, zakochiwa³ siê
w tej piêknej jednostce na zawsze. Mo¿e to
jego elegancka linia, mo¿e historia, mo¿e
szczêœcie do kapitanów. Powodów jest mnóstwo, ale jedno jest pewne, obok naszego
„Daru” nikt nie przechodzi obojêtnie. Z tego
w³aœnie wzglêdu na oficjalnych obchodach 50lecia jachtu – 14 czerwca 2019 w Centrum
¯eglarskim – pojawi³o siê wielu goœci.
– „Cieszê siê, ¿e mo¿emy Was wszystkich tu goœciæ. Kapitanów, ¿eglarzy, przyjació³ „Daru Szczecina”. Niestety nie ma z nami szczególnie wa¿nej
osoby dla naszego jubilata. Ona zawsze ¿egna³a
swój jacht i zawsze oczekiwa³a jego szczêœliwego
powrotu. Matki Chrzestnej, Danusi Kopacewicz nie
ma wœród nas cia³em, ale z pewnoœci¹ patrzy na
nas z góry i jest tu jej duch” – mówi³ podczas
uroczystoœci Jerzy Raducha, wicedyrektor ds. organizacji imprez i wspó³pracy miêdzynarodowej
Centrum ¯eglarskiego.
Matka chrzestna w kronice jachtu napisa³a: „Darowi Szczecina ¿yczê dobrych wiatrów, sympatycznych za³óg, znakomitych nawigatorów oraz dalekich i ciekawych rejsów”. To ¿yczenie zdecydowanie siê spe³nia. Za³ogi pierwszych rejsów sezonu zawsze dostawa³y od niej ciasto dro¿d¿owe w³a-

snej roboty. Zapach tych wypieków unosi³ siê w
powietrzu tak¿e teraz, podczas oficjalnych 50. urodzin „Daru Szczecina”.
„50 lat to kawa³ czasu i ogromna historia nie tylko
tej jednostki, ale tak¿e ¿eglarstwa w Szczecinie, i wszystkich ludzi, którzy ¿eglowali na pok³adzie "Daru Szczecina". Dziêkujê wszystkim kapitanom i za³ogom, osobom, które maj¹ sentyment do naszego piêknego jachtu, który jest duma Szczecina” – mówi³ Piotr Krzystek,
prezydent Miasta. Za rejsy z laureatami Programu Edukacji Morskiej dziêkowa³a Elwira Rewcio, dyrektor
Pa³acu M³odzie¿y (na zdjêciu), a z gratulacjami dla
Jubilata – w imieniu ca³ego œrodowiska ¿eglarskiego
– wyst¹pi³ te¿ Wies³aw Seidler, Sekretarz ZOZ¯.
„Dar Szczecina” zosta³ zwodowany dok³adnie 14 czerwca 1969 roku. Jacht do dzisiaj reprezentuje nasze miasto na wodach mórz i oceanów, na ca³ym œwiecie. Ma na swoim koncie
wiele ¿eglarskich dokonañ, jest zwyciêzc¹ presti¿owych, miêdzynarodowych regat. Na uroczystoœci zaprezentowany zosta³ specjalny film
o jubilacie. By³y te¿ rozmowy z kapitanami,
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wspomnienia i urodzinowy tort. Jednym z elementów obchodów jubileuszu by³o otwarcie
wystawy „S/y Dar Szczecina. 50 lat na morzach i oceanach – 1969-2019”, któr¹ teraz
mo¿na podziwiaæ na Wyspie Grodzkiej. Po uroczystoœci „Dar Szczecina”, razem z inni miejskimi jednostkami, uczestniczy³ i ubarwia³ Dni
Morza, przy Nabrze¿u Starówka.
Celina Wo³osz
– Rzecznik Prasowy ¯STiW
*****
Historia naszego flagowego jachtu zaczê³a siê
w 1960 roku, kiedy z inicjatywy kapitana Jerzego Kraszewskiego – znanego jako „Hrabia Lolo”
– powo³ano Stowarzyszenie Rozwoju ¯eglarstwa,
które za cel postawi³o sobie m.in. zbudowanie
dla szczeciñskich ¿eglarzy oceanicznego jachtu
szkoleniowo-regatowego. Taka jednostka – mahoniowy jol typu Antares – powsta³ w ówczesnej Szczeciñskiej Stoczni Jachtowej, i otrzyma³
imiê „Dar Szczecina”. Wodowanie odby³o siê 50
lat temu – 14 czerwca 1969 roku, matk¹ chrzestn¹
zosta³a znana szczeciñska ¿eglarka Danuta Kopacewicz. Do 1996 r. jacht pozostawa³ na stanie
Sekcji ¯eglarskiej MKS Pogoñ, po czym zosta³
przejêty przez miasto Szczecin, w znacznej mierze staraniem ZOZ¯; od 2006 r. armatorem jest
Centrum ¯eglarskie…
Od pocz¹tku „Dar Szczecina”, z kpt. J. Kraszewskim, uplasowa³ siê w czo³ówce polskich
jachtów morskich, startuj¹c i zwyciê¿aj¹c w
licznych regatach jachtów balastowych, na
Ba³tyku i Morzu Pó³nocnym. Ma te¿ w dorobku cztery dalekie i udane rejsy transatlantyckie, w latach 1972, 1976, 1983 i 1984, z
udzia³em w s³ynnych Operacjach ¯agiel
(OpSail), promuj¹c Szczecin m.in. w portach
USA i Kanady…
„Darem Szczecina” dowodzi³o dotychczas 15
kapitanów, m.in. J. Kraszewski, Kazimierz
„Kuba” Jaworski, Zygmunt Kowalski, Jerzy Kisielewski, Marek Frycz, Andrzej Wojciechowski, i inni, a od 2006 r. kapitanem jest Jerzy
Szwoch, którego w niektórych rejsach zastêpowa³ Mietek Ircha, a teraz Wojtek „Bolo”
Maleika (niektórzy na zdjêciach). Od 1995 r.
na „Darze Szczecina” realizowana jest zasadnicza czêœæ d³u¿szych rejsów szkoleniowych
z laureatami Szczeciñskiego Programu Edukacji Morskiej. Od 2004 r. jacht ponownie startuje – i czêsto zwyciê¿a – w miêdzynarodo-

wych wielkich regatach The Tall Ships Races
(by³ej OpSail), z oficjaln¹ m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹ Szczecina na pok³adzie…
Nasz „Dar Szczecina” – numer na ¿aglu PZ608 – by³ kilkakrotnie remontowany, doposa¿any i przebudowywany; powsta³ jako dwumasztowy jol, póŸniej bezanmaszt zosta³ usuniêty, i od
tego czasu p³ywa jako jednomasztowy slup, od
br. z nowym masztem Zawsze pod bander¹ Bia³oCzerwon¹, pod salingiem nosi te¿ banderkê macierzystego Szczecina. Mia³ i ma licznych za³ogantów i przyjació³, wielu ju¿ odesz³o na Wieczn¹
¯eglarsk¹ Wachtê…
Jako ciekawostkê warto dodaæ, ¿e na trasach
regat TTSR „Dar Szczecina” konkuruje m.in. z
³otewskim „Spanielem”, a w³aœciwie s³ynnym
regatowym „Spanielem II”, zbudowanym tak¿e
w Szczecinie w 1979 r., dla Kuby Jaworskiego,
potem niestety sprzedanym do Rygi. Oba startuj¹ w tej samej klasie C (jachtów bez spinakera), czêsto zajmuj¹c czo³owe lokaty, co dobrze
œwiadczy i o obecnych za³ogach, i o szczeciñskich budowniczych obu jachtów…
¯yczymy 100 lat!!! Pomyœlnych wiatrów, stopy wody pod kilem…
PS, Autorami wystawy jubileuszowej byli dwaj
za³oganci "Daru" - kpt. Zygmunt Kowalski, i Wies³aw Seidler; obaj na zdjêciach, razem z Magd¹
Kisielewsk¹, córk¹ wieloletniego kapitana „Daru”
œp. Jurka Kisielewskiego, i niektórych uczestników rejsów „Daru”…
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Szlakiem Wielkich Wypraw!

Pod ¿aglami
edukacji morskiej…
S¹ jeszcze uczniami szkó³ podstawowych albo
œrednich, tylko niektórzy podjêli ju¿ naukê w œrednich zawodowych szko³ach morskich, m.in. w ZSM
w Œwinoujœciu, byæ mo¿e za kilkanaœcie lat sami
bêd¹ samodzielnie prowadziæ podobne ¿aglowce
albo statki handlowe, po morzach i oceanach ca³ego œwiata… Na razie prze¿yli niezwyk³¹ przygodê, pod ¿aglami edukacji morskiej - uczestniczyli w niezapomnianych wakacyjnych rejsach „Na
Szlaku Wielkich Wypraw”, realizowanych przez
Pa³ac M³odzie¿y, w ramach Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej.
Celem tego wakacyjnego projektu jest zdobywanie wiedzy i doœwiadczenia ¿eglarskiego przez dzieci i m³odzie¿, oraz promowanie Programu, który za
rok obchodzi³ bêdzie swoje 25-lecie. Podczas tegorocznych wakacji czeka³y laureatów Programu cztery kilkunastodniowe ba³tyckie rejsy, z autokarowymi podmianami za³óg w portach Danii i w Niemiec,
w tym dwa na miejskim flagowym jachcie „Dar Szczecina”, dla starszych uczniów, od 15 lat, w czerwcu i
sierpniu, i dwa na wyczarterowanym 101-letnim
¿aglowcu STS „Kapitan Burchardt”, w sierpniu, dla
m³odszych jungów, od 12 lat. £¹cznie by³o to ponad 70 uczestników tych rejsów, uczniów i nauczycieli-wychowawców, opiekunów Szkolnych Kó³ Edukacji Morskiej. Wszyscy bez wyj¹tku uczestniczyli
w dobrej ¿eglarskiej szkole (jak na zdjêciach) – pe³nili wachty nawigacyjne, trapowe i kambuzowe, obs³ugiwali ¿agle i liny, stali „na oku”, wybijali „szklanki”, czyœcili mosi¹dze, wi¹zali wêz³y, brali udzia³ w
alarmach i w porannym stawianiu bandery, podziwiali nocne niebo, czasem oddawali ho³d Neptunowi, ale z uœmiechem i wieczorn¹ szant¹. Byli po prostu za³ogantami jachtu i ¿aglowca, przy okazji poznawali obce porty i œwiat ogl¹dany od strony morza. Schodzili z trapu z dobrymi opiniami z rejsu i z
baga¿em morskich wspomnieñ, umawiali siê na kolejne rejsy, mo¿e za rok…
„Dar Szczecina” wróci³ z nimi do macierzystej
przystani Centrum ¯eglarskiego ju¿ 11 sierpnia, druga podmiana na „Kapitanie Borchardzie” zaokrêtowa³a w Rostoku, potem po¿eglowali do historycznych hanzeatyckich portów – Lubeki i Stralsundu,
gdzie du¿ym prze¿yciem by³a m.in. wizyta w tamtejszym bogatym Muzeum Morskim. Rejs zakoñczyli
w³aœnie w czwartek 15 sierpnia w Œwinoujœciu, sk¹d
powrócili do Szczecina autokarem, ¿aglowiec pozosta³ przy Nabrze¿u W³adys³aw IV, jako jeden z kilku
oldtimerów uczestnicz¹cych w Sail Œwinoujœcie'2019.

Przypomnê, ¿e „Dar Szczecina” uczestniczy³
w miêdzyczasie i zwyciê¿y³ w klasie C/D w tegorocznej edycji s³ynnych miêdzynarodowych regat The Tall Ships Races, a podobny sukces –
zwyciêstwo w klasie A – odniós³ ¿aglowiec "Fryderyk Chopin", oba z oficjaln¹ m³odzie¿ow¹ reprezentacj¹ Szczecina na pok³adach. Byæ mo¿e
w kolejnych latach do reprezentacji trafi¹ te¿
uczestnicy tegorocznych rejsów „Na Szlaku Wielkich Wypraw”. Ca³y œwiat i wszystkie morza przed
nimi…
Tekst i zdjêcia – z pok³adu „Kapitana
Borchardta”: Wies³aw Seidler
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Szczecin po raz kolejny najlepszy!

Bierzemy wszystko
w TTSR'2019!

Meldujemy wykonanie zadania! Reprezentacja
Szczecina w the Tall Ships Races'2019 po raz kolejny przywioz³a do Szczecina z³oto i to nie jedno!!! Serdecznie gratulujemy naszej Reprezentacji i
kapitanom! Zwyciêscy za³oganci drugiego etapu
TTSR'2019 powrócili autokarem do Szczecina w poniedzia³ek 5 sierpnia, a ich miejsce na pok³adach
„Daru Szczecina” i na ¿aglowcu „Kapitan Borchardt” zajêli laureaci Szczeciñskiego Programu
Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej, w tzw. rejsach odprowadzaj¹cych (w drodze do domu). „Dar Szczecina” bêdzie na macierzystej przystani Centrum
¯eglarskiego 11 sierpnia, a z „Kapitana Borchardta” wyokrêtuj¹ 15 sierpnia w Œwinoujœciu... (WS)
O takich w³aœnie sukcesach marzyliœmy. Szczeciñskie jednostki okaza³y siê najszybsze w swoich klasach podczas tegorocznych regat The Tall Ships Races na Morzu Pó³nocnym. W pierwszym etapie za³oga "Daru Szczecina" zdoby³a II miejsce w klasie C na
etapie Aalborg - Fredrikstad. Kilka dni póŸniej Reprezentacja Szczecina z „Fryderyka Chopina” zosta³a uznana za najbardziej energiczn¹ i weso³¹ za³ogê
podczas parady za³óg w Bergen (o czym ju¿ pisaliœmy). Ale najwiêksze sukcesy za³oganci osi¹gnêli po
rozwiniêciu ¿agli i wyp³yniêciu na szerokie wody, w
drugim etapie regat. Zarówno „Dar Szczecina” jak i
„Fryderyk Chopin” dop³ynê³y na metê jako pierwsze. S/y „Dar Szczecina” – tym razem z kapitanem
Wojtkiem "Bolo" Maleik¹ – od samego startu nie
opuszcza³ pozycji lidera. „Fryderyk Chopin” na pierwsze miejsce wysun¹³ siê trzeciego dnia regat i utrzyma³ swoj¹ pozycjê. Ze wzglêdu na z³e warunki pogodowe wyœcig zosta³ zakoñczony nieco wczeœniej. Tym
samym nasze jednostki uplasowa³y siê na pierwszych miejscach: w klasie A – „Fryderyk Chopin”,
oraz w klasie C/D „Dar Szczecina”.
Tegoroczne regaty TTSR rozpoczê³y siê 3 lipca w
duñskim Aalborgu. Pierwszy etap zakoñczy³ siê w Fredrikstad, sk¹d za³ogi przep³ynê³y w rejsie towarzyskim
do Bergen. Drugi etap regat odby³ siê na trasie Bergen
-Aarhus. Fina³ regat zakoñczy³ siê 4 sierpnia. W pierwszym etapie Szczecin reprezentowany by³ oficjalnie

tylko przez s/y „Dar Szczecina”, w drugim do³¹czy³y
„Fryderyk Chopin” oraz „Urtica”.
W ubieg³ym roku w Harlingen podczas fina³u
the TTSR'2018 Reprezentacja Szczecina zdoby³a
tytu³ „The best crew in the parade”, „Fryderyk
Chopin” zakoñczy³ wyœcig na miejscu 2. w klasie A, a „Dar Szczecina” zaj¹³ 3. pozycjê w klasie
C. Od lat – od 2004 roku – stale jesteœmy w czo³ówce tej wielkiej miêdzynarodowej imprezy
¿eglarskiej, prawie stale „na pudle”... Serdecznie
gratulujemy naszej Reprezentacji i kapitanom!
Przypominam, ¿e w 2021 roku Szczecin po raz czwarty bêdzie gospodarzem fina³u regat wielkich ¿aglowców. Ju¿ dzisiaj zarezerwujcie sobie termin od 31
lipca do 3 sierpnia 2021, i b¹dŸcie razem z nami podczas szczeciñskiego fina³u The Tall Ships Races'2021...
Zdjêcie: Wojtek „Bolo” Maleika
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B/E "J.S. de Elcano" po raz pierwszy w Polsce!

…TU PRIMUS
CIRCUMDEDISTI ME…

Nale¿y do najwiêkszych i najpiêkniejszych
¿aglowców szkolnych œwiata. Zosta³ zbudowany i
zwodowany w 1927 roku w Kadyksie, jako kolejny pi¹ty okrêt szkoleniowy Królewskiej Hiszpañskiej Marynarki Wojennej. Nosi imiê ¿eglarza i
odkrywcy Juana Sebastiana de Elcano, który jako
jedyny z oficerów z historycznej i pierwszej w
dziejach wokó³ziemskiej wyprawy Magellana ocala³, op³yn¹³ kulê ziemsk¹ w latach 1519-1522, i
przyprowadzi³ do Hiszpanii ostatni¹ z ca³ej flotylli „Victoriê”, za co król Karol I nada³ mu do¿ywotni tytu³ „PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME”.
Teraz B/E "J.S. de Elcano" jest najbardziej „op³ywanym” ¿aglowcem œwiata, ma za sob¹ 90 najczêœciej 6-miesiêcznych transatlantyckich podró¿y szkolnych, w tym dziesiêæ wokó³ziemskich, podczas których pokona³ ³¹cznie blisko 1,8 miliona
(!) mil morskich, wizytuj¹c setki g³ównych portów i krajów szeœciu kontynentów, ale dopiero
pierwszy raz odwiedzi³ Polskê, bêd¹c najwiêksz¹
atrakcj¹ szczeciñskich Dni Morza 2019…
W³adze miasta i organizatorzy szczeciñskich s³ynnych zlotów ¿aglowców i fina³ów „tolszipów”, czyli miêdzynarodowych regat TTSR, ju¿ od 13 lat
zapraszali ¿aglowiec do z³o¿enia wizyty w Szczecinie, ale uda³o siê to dopiero podczas jego tegorocznej kolejnej 91. transatlantyckiej podró¿y szkolnej, na trasie której znalaz³y siê po raz pierwszy
porty ba³tyckie, w³aœnie Kiel i Szczecin. Wyp³ynêli
z Kadyksu 13 lutego br., byli póŸniej na Teneryfie
i na Karaibach, potem w portach Kolumbii, Meksyku i USA, w drodze powrotnej by³a Lizbona, Kiel i
Szczecin (w dn. 12-17 czerwca), a do macierzystego
portu powróc¹ dopiero 21 lipca (patrz mapa). Takie
i podobne coroczne podró¿e szkolne ¿aglowiec
odbywa praktycznie corocznie, realizowa³ je nawet

podczas II wojny œwiatowej, a sta³ „na sznurku” tylko w latach 1937-1939, podczas hiszpañskiej wojny domowej. W³aœnie d³ugie oceaniczne transatlantyckie rejsy szkoleniowe, z wizytami w portach po
obu stronach Atlantyku, przeplatane wspomnianymi wy¿ej dziesiêcioma podró¿ami wokó³ziemskimi, s¹ jego swoist¹ „specjalnoœci¹”, dlatego te¿ bardzo rzadko uczestniczy w europejskich zlotach
¿aglowców. Tak¿e w „tolszipach” uczestniczy³ dotychczas tylko cztery razy, jedynie w ich transatlantyckich edycjach, w latach 1964, 1966, 1992
(Columbus'92), i 2000, st¹d te¿ szczeciñska wizyta
mia³a szczególn¹ wymowê…
Naprawdê by³o bardzo gor¹co na Nabrze¿u Bu³garskim w szczeciñskim porcie, gdy 12 czerwca
¿aglowiec wszed³ jako najwa¿niejszy goœæ szczeciñskich Dni Morza 2019, z ca³ej flotylli ¿aglowców, oldtimerów, jachtów i okrêtów wojennych.
Samo równie gor¹ce powitanie, z udzia³em sporej
grupy mieszkañców, dziennikarzy i goœci, z Ambasadorem Królestwa Hiszpanii w Polsce Francisco Javier Sanabria Valderrama, i zastêpc¹ prezydenta Szczecina Krzysztofem Sosk¹ na czele,
mia³o ceremonialny, morski charakter. By³y hymny narodowe – hiszpañski i polski, bandery i flagi,
nawet salut artyleryjski, ¿aglowiec jest przecie¿
okrêtem wojennym. By³a te¿ efektowna parada
wantowa i rejowa kadetów i kadetek, któr¹ umo¿liwiaj¹ rozpinane na czas wizyt w portach specjalne liny, rozpinane nad rejami i bomami Dlaczego
nie praktykuje siê tego na polskich ¿aglowcach
szkolnych? Goœci wita³ na pok³adzie Komendant
¿aglowca kmdr Ignacio Paz García, a na nabrze¿u wyró¿nia³a siê i robi³a furorê roztañczona grupa ma³ych „marynarzy” z morskiego przedszkola
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PP 27 „¯agielek” (na zdjêciu), ju¿ tradycyjnie ubarwiaj¹cego morskie, miejskie imprezy…
Postój ¿aglowca w Szczecinie wype³niony by³
zaplanowanym wizytami i spotkaniami, a w godzinach zwiedzania atrakcyjny i egzotyczny „Hiszpan”
by³ wrêcz oblegany przez t³umy mieszkañców, turystów i goœci. Odby³ siê te¿ specjalny otwarty wyk³ad, w sali konferencyjnej Zarz¹du Portów, poœwiêcony odkrywczej wyprawie Magellana i Elcano, z
pierwszym op³yniêciem Ziemi, a tak¿e historii i misji
¿aglowca. Spory t³um zwiedza³ i podziwia³ ¿aglowiec tak¿e podczas wieczornego bankietu, którego
gospodarzami byli Ambasador Hiszpanii i Komendant ¿aglowca, a wœród goœci byli m.in. przedstawiciele cywilnych i wojskowych w³adz, dyplomaci i
ludzie morza, w tym m.in. I Zastêpca Szefa Sztabu
Generalnego WP gen broni Micha³ Sikora, wiceprezydent miasta Krzysztof Soska, i dowódca Szczeciñskiej 12 Dyw. Zmechanizowanej WP gen. dyw.
Maciej Jab³oñski (na zdjêciach). Szczególn¹ uroczyst¹ oprawê mia³a niedzielna msza œw. na pok³adzie ¿aglowca, podczas której kadeci hiszpañskiej
Akademii MW sk³adali przysiêgê wiernoœci hiszpañskiej fladze narodowej (na zdjêciu)…
¯aglowiec, zbudowany w stoczni „Echevarrieta
y Larrinaga” w Kadyksie, zosta³ zwodowany 5 marca w 1927 r., z udzia³em rodziny królewskiej, której cz³onkowie s¹ nie tylko czêstymi goœæmi, ale
nawet jego za³ogantami, ze specjalnym miejscem
w salonie kapitañskim. Piêkny „Elcano” – 113 m
d³ugoœci, wypornoœæ 3.755 ton, zanurzenie 7,3 m
– jest jednym z nielicznych i najwiêkszym 4-masztowym stalowym szkunerem urejonym (four mast
brig-schooner), czwartym pod wzglêdem wielkoœci szkolnym ¿aglowcem œwiata (po „Siedowie”,
„Unionie” (Peru), i „Kruzenszternie”. Od pocz¹tku
jest ¿aglowcem szkolnym hiszpañskiej Akademii
MW (Escuela de Guardias Marinas). Jego siostrzan¹ jednostk¹ jest chilijska „Esmeralda”,
zreszt¹ tak¿e zbudowana w Hiszpanii…
¯aglowiec klasycznie i wspaniale prezentuje siê
pod pe³nymi ¿aglami, których podnosi 20, o ³¹cznej
pow. blisko 2.500 m kw. (jak na zdjêciu), osi¹gaj¹c
wtedy do 15-17 wêz³ów prêdkoœci (na silniku do 10
wêz³ów). Oprócz wspomnianych d³ugich podró¿y
szkolnych kolejn¹ specyfik¹ ¿aglowce s¹ te¿ d³ugie
przeloty tylko pod ¿aglami, z rekordowym licz¹cym
35 dni (!), za które ju¿ dziewiêæ razy zdoby³ honorowe „bostoñskie dzbanki do kawy” („Boston TeaPot”), zdobi¹ce – wœród innych nagród i suwenirów
z ca³ego œwiata – salon kapitañski. Silnik u¿ywany
jest praktycznie podczas manewrów portowych, potem wiêkszoœæ rejsów odbywa pod ¿aglami, i tak
„Elcano” spêdzi³ na morzach i oceanach ca³ego œwiata
– poza Hiszpani¹ – ponad 35 lat, i pokona³ wtedy
blisko 1,8 miliona Mm (!), co odpowiada 87 okr¹¿eniom Ziemi! Sam odby³ dotychczas dziesiêæ wokó³ziemskich podró¿y, pierwsza rozpoczê³a siê ju¿ w

sierpniu 1928 r., a ostatnia by³a w 2002 r. Teraz z
okazji zbli¿aj¹cego siê 500-lecia wyprawy Magellana w³adze Hiszpanii i Portugalii zapowiedzia³y ju¿
zorganizowanie wspólnego rocznicowego rejsu dooko³a œwiata, na prze³omie 2020/2021…
Dzisiaj portugalskie w³adze i media podkreœlaj¹,
¿e „Podró¿ dowodzon¹ przez Magellana nale¿y uznaæ
za pierwsze du¿e wydarzenie w procesie globalizacji
naszej planety” …? Przypomnê tu jednak, ¿e dla
odmiany wielu hiszpañskich komentatorów uwa¿a,
¿e Portugalczycy nie maj¹ ¿adnego udzia³u w pierwszej morskiej wyprawie dooko³a œwiata, a spór na ten
temat trwa równie¿ od 500 lat, do dzisiaj. Jak by³o
naprawdê? Wszystkie encyklopedie podaj¹, ¿e Ferdynand Magellan (1489-1521), by³ „podró¿nikiem
i odkrywc¹ portugalskim, w s³u¿bie hiszpañskiej”. Faktycznie by³ Portugalczykiem, uczestniczy³ i awansowa³ na oficera podczas portugalskich wypraw wojennych, nawet na Malaje, i po tych doœwiadczeniach –
wzorem Kolumba - uwierzy³ w kulistoœæ Ziemi i zaproponowa³ królowi Portugalii kolejn¹ wyprawê
³upie¿cz¹ do Wysp Korzennych (Molukki), ale nie
niebezpieczn¹ i d³ug¹ tras¹ wokó³ Afryki i na wschód
przez Ocean Indyjski, a prosto na zachód, przez Atlantyk? Król Portugalii odrzuci³ jednak jego projekt –
jako nierealny – i dopiero potem Magellan zg³osi³
siê z tym pomys³em w 1517 r. do ówczesnego króla
Hiszpanii Karola I, który zaakceptowa³ i sfinansowa³
jego historyczn¹ wyprawê. Odby³a siê ona w latach
1519-1522 i zmieni³a nasze wyobra¿enia o Matce
Ziemi…
To jednak nie Magellan, który zgin¹³ na Filipinach
w 1521 r., w niepotrzebnej potyczce z krajowcami, a
Juan Sebastian de Elcano (1476-1526) – patron
¿aglowca – jest jedynym cz³owiekiem w dziejach, któremu przys³uguje nadany mu na zawsze – przez Karola I, w imieniu ca³ej Ziemi – honorowy tytu³ „PRIMUS CIRCUMDEDISTI ME”, co oznacza „By³eœ
Pierwszym, który okr¹¿y³ – op³yn¹³ – mnie”. By³ rodowitym Baskijczykiem, doœwiadczonym ¿eglarzem i
kapitanem, gdy – za karê (!) – Karol I do³¹czy³ go do
wyprawy Magellana, na któr¹ we wrzeœniu 1519 r. z
portu San Lucar ruszy³a na zachód flotylla z³o¿ona z
piêciu jednostek wojennych, w tym czterech galeonów typu „nao” – „Trinidad”, „San Antonio”, „Concepcion” i „Victoria”, i jednej karaweli – „Santiago”.
By³o na nich – wg ró¿nych Ÿróde³ – od 239 do 265
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ludzi, wœród nich znalaz³ siê tak¿e J.S de Elcano, jako
jeden z oficerów, w za³odze „Concepcion”. Pocz¹tkowo niezbyt chlubnie zapisa³ siê w kronice wyprawy, gdy¿ jako uczestnik buntu, zd³awionego w Patagonii, zosta³ co prawda oszczêdzony przez Magellana, ale piêæ miesiêcy spêdzi³ w kajdanach (!). PóŸniej,
po œmierci Magellana i stracie czterech ¿aglowców i
wiêkszoœci ludzi, by³ jedynym ocala³ym oficerem i
tak przej¹³ dowództwo „Victorii”, która jako pierwsza i jedyna z flotylli Magellana op³ynê³a glob, i
wreszcie – po trzech latach, w dn. 6 wrzeœnia 1522
roku – zawinê³a z powrotem do hiszpañskiego portu
Sanlúcar de Barrameda. Tam z jej pok³adu – wœród
wiwatów witaj¹cych ich rodaków – zesz³o tylko siedemnastu wynêdznia³ych za³ogantów, z podobnym
im bohaterskim kapitanem – „El primero que me rodeaste”… Potem prowadzi³ jeszcze kolejn¹ wyprawê
do Indochin, podczas której zmar³ na Pacyfiku. Król
Karol I oprócz powy¿szego tytu³u i szlachectwa przyzna³ mu jeszcze wysoka do¿ywotni¹ coroczn¹ rentê w
wysokoœci 500 ludwików, ale ani on, ani jego potomkowie, nigdy jej nie otrzymali…
Tak czy inaczej jedynie J.S. de Elcano – jako
jedyny z wyprawy Magellana – nadal "p³ywa" po
wszystkich morzach i oceanach ca³ego œwiata, i z
portretu w okaza³ym salonie kapitañskim "jego"
¿aglowca (na zdjêciu), wita i pozdrawia wszystkich
goœci. Ciekawostk¹ jest jedyny wœród du¿ych ¿aglowców szkolnych otwarty mostek kapitañski, a tak¿e
nazwy czterech masztów ¿aglowca: Blanca, Almansa, Asturias i Nautilus, które nawi¹zuj¹ do wczeœniejszych ¿aglowców szkoleniowych hiszpañskiej
MW. Te cztery maszty szkunera urojonego to – od
rufy – bezanmaszt, grotmaszt 2., grotmaszt 1. (g³ówny), i fokmaszt. Dalej jeszcze bukszpryt, z piêknym
galionem wyobra¿aj¹cym boginiê Minervê (na zdjêciach). To ostatni komendant „Nautilusa” zosta³
pierwszym komendantem „Elcano”, a obecny kmdr.
I. Paz García (na zdjêciach) jest 58. z nich. Ca³a
obsada ¿aglowca mo¿e liczyæ do 270 osób, w tym
90 kadry, 140 kadetów i 40 goœci. £¹cznie na pok³adzie „Elcano” przesz³o marynarskie przeszkolenie ponad 22.000 kadetów, w tym 6.500 kadry oficerskiej. Kadeci przechodz¹ podczas 6-miesiêcznych rejsów szkoleniowych tward¹ s³u¿bê, m.in.
okreœlaj¹ pozycjê wg klasycznej astronawigacji, w
po³udnie „³api¹ s³oñce”, i nie wolno im – pod kar¹
– nawet spogl¹daæ na mapê satelitarn¹ i GPS!
Ca³y ¿aglowiec zachwyca zwiedzaj¹cych i goœci
urod¹ i „antycznym” wystrojem, szczególnie salonów
– kapitañskiego i oficerskiego, oraz czterema krytymi
drewnem pok³adami. Na rufowym codziennie o godz.
8,00 podnoszona jest bandera, na g³ównym odbywaj¹
siê ró¿ne odprawy i uroczystoœci, m.in. niedzielna
msza œw., na przednim jest winda kotwiczna i dwie
armatki do oddawania salutów. Pod pok³adem m.in.
salony, kajuty i kubryki, kambuz, piekarnia, szpital,

kaplica (tam kapelan odprawia codzienn¹ wieczorn¹
mszê œw. – dla chêtnych), a nawet zak³ad fryzjerski i
palarnia – z fotelem tylko dla Komendanta, i osobna
dla oficerów. Wszyscy za³oganci – kadra i kadeci –
wyró¿niaj¹ siê zawsze eleganckimi nieskazitelnie bia³ymi mundurami (jak oni to robi¹?), i dystynkcjami,
do których nosz¹ te¿ paradne szpady, chocia¿ program szkolenia nie obejmuje lekcji fechtunku. Piêkny
¿aglowiec – duma hiszpañskiej floty wojennej – œwietnie spe³nia te¿ rolê Morskiego Ambasadora Królestwa
Hiszpanii, po prostu zawsze i wszêdzie jest p³ywaj¹cym po ca³ym œwiecie „trocito de Espana que navega”. Oprowadza³ mnie po nim oficer prasowy – Lt. I.G.
Mendez. Dziêkujê…
Oczywiœcie B/E „J.S. de Elcano” nale¿y do STI,
przed nazw¹ mo¿e stawiaæ "STS", a dodatek "B/E"
to "Buque/Escuela", hiszpañski odpowiednik bardziej znanego angielskiego STS (Sail Training Ship).
Po kilku remontach i generalnych modernizacjach
doskonale spe³nia – pomimo „podesz³ego” wieku
– wszystkie wymagania STCW wspó³czesnego
¿aglowca szkolnego. Na zakoñczenie jeszcze jedno
uzupe³nienie do historii ¿aglowca i wyprawy Magellana – wróci³o z niej do Hiszpanii, oprócz wskazywanych zawsze tych 18 za³ogantów „Victorii” –
jeszcze tak¿e kilku innych (?) Hiszpanów, uwiêzionych w drodze powrotnej przez Portugalczyków na Cabo Verde, potem zwolnionych. Zachowa³a siê te¿ relacja z wyprawy Magellana, spisana
przez jej uczestnika W³ocha A. Pigafetty, wydana
dopiero w 1800 r. – „Primo viaggio intorno al aglobo terraqueo”, ale chyba nigdy nie zosta³a przet³umaczona i wydana w Polsce?
Po¿egnanie ¿aglowca – w samo po³udnie 17 czerwca – by³o równie gor¹ce i upalne, jak powitanie. Ostatnim akcentem by³ jeszcze tradycyjny salut banderowy, gdy ¿aglowiec mija³ szczeciñsk¹ Stacjê Pilotów.
Pozosta³y serdeczne wspomnienia i tysi¹ce zdjêæ, a w
salonie kapitañskim dosz³y kolejne pami¹tki, tym razem polskie. Czy piêkny B/E „J.S. de Elcano” zawita jeszcze kiedykolwiek do Polski i do Szczecina?
Szerokiej wody, dobrych wiatrów i zawsze stopy wody
pod kilem! Zapraszamy ponownie…
Tekst: Wies³aw Seidler
Zdjêcia: pod ¿aglami i z przysiêgi na pok³adzie – Ambasada Hiszpanii, wszystkie pozosta³e
– Wies³aw Seidler

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

„POEZJA
W OBRAZACH”
Szczecin 2019 r.

Na tegoroczny konkurs wp³ynê³o 59 prac plastycznych z 9 placówek. Komisja w sk³adzie – Mariola Grochowska (przewodnicz¹ca), Bogumi³a KuŸnicka i Ewa
Karasiñska – nagrodzi³a, wyró¿ni³a oraz zakwalifikowa³a do wystawy pokonkursowej nastêpuj¹ce prace:
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Pa³ac M³odzie¿y, turnus II

AKCJA LATO 2019
Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Pa³ac M³odzie¿y, turnus III

AKCJA LATO 2019
Zdjêcia: Monika Wilczyñska

