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Szko³a Podstawowa Nr 56

Zielono mi!
Edukacja ekologiczna powinna utrwaliæ rozbu-

dzone zainteresowania i postawy dzieci. Jednak
najwa¿niejsza ewaluacja odbêdzie siê du¿o póŸ-
niej, poniewa¿ bêdzie dotyczyæ doros³ego ju¿ cz³o-
wieka – jego stosunku do przyrody i innych ludzi.

Jako absolwentka wydzia³u biologii ogólnej na
Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu
Szczeciñskiego mia³am solidne przygotowanie me-
rytoryczne w tym zakresie. To zmotywowa³o mnie
do wytrwa³ej i wytê¿onej pracy.

Tematyka Œwiatowego Dnia Ziemi fascynowa-
³a mnie od dawna. Dzieñ Ziemi to najwiêksze eko-
logiczne œwiêto œwiata, obchodzone od 1970 roku,
obecnie w 192 krajach œwiata. Obchody organi-
zowane s¹ od Singapuru do Rzymu i od Alaski
po Australiê, a organizatorzy ze wszystkich kra-
jów od wielu lat skupieni s¹ w Earth Day Ne-
twork, z siedzib¹ w Waszyngtonie. W Polsce Dzieñ
Ziemi obchodzony jest od 1990 roku.

Od lat zastanawia³am siê nad tym jak zazna-
czyæ istnienie i znaczenie przyrody w ¿yciu m³o-
dego cz³owieka. Wtedy to zrodzi³ siê pomys³ or-
ganizacji szkolnych obchodów Œwiatowego Dnia
Ziemi, podczas którego promowana mia³a byæ
przyroda w ró¿nych jej aspektach i ods³onach.

Czas, w którym odbywa siê impreza jest œciœle
zwi¹zany z terminem obchodów Œwiatowego Dnia
Ziemi na ca³ym Œwiecie, który przypada ka¿de-
go roku na dzieñ 22 kwietnia.

Od pierwszej edycji Dnia Ziemi  w naszej szko-
le, jednym z punktów programu jest wymyœlony
przeze mnie konkurs o nazwie „Przyrodnik na
szóstkê”, w którym bior¹ udzia³ uczniowie klas
4-6. Konkursy maj¹ ró¿n¹ tematykê, w zale¿noœci
od has³a Œwiatowych Obchodów Dnia Ziemi.

Nagrodzeni zostaj¹ uczniowie, zajmuj¹cy trzy
pierwsze miejsca na ka¿dym poziomie, dodatko-
wo zwyciêzcy wœród czwarto-, pi¹to- i szóstokla-
sistów otrzymuj¹ zaprojektowany przeze mnie
znaczek "Przyrodnik na szóstkê". W tym roku
uczniowie klas 4 i 5 pisali szkolny konkurs wie-
dzy w którym musieli odpowiedzieæ na 50 pytañ
przyrodniczych o ró¿nym stopniu trudnoœci.

Brali tak¿e udzia³ w konkursie plastycznym pt.
„Ratujmy Ziemiê” i konkursie, który polega³ na
u³o¿eniu rebusu o tematyce ochrony œrodowiska.

Natomiast uczniowie klas 6, równie¿ pisali kon-
kurs „Przyrodnik na szóstkê”, w którym  musieli

odpowiedzieæ na 100 pytañ przyrodniczych o
ró¿nym stopniu trudnoœci.

Musieli równie¿ wymyœliæ i napisaæ has³o za-
chêcaj¹ce innych do korzystania z odnawialnych
Ÿróde³ energii, oszczêdzania energii lub wody.

Do tej pory zorganizowa³am wiele edycji szkol-
nych obchodów Dnia Ziemi, z których ka¿da zosta-
³a podsumowana na uroczystym apelu, podczas któ-
rego uczniowie odebrali nagrody oraz dyplomy.

W ka¿dej edycji szkolnych obchodów Dnia
Ziemi sta³ym elementem jest konkurs plastyczny
i fotograficzny, w którym mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿-
dy uczeñ klasy 4-6.

Dla uczniów o zupe³nie innych zainteresowa-
niach zorganizowa³am te¿ konkurs na wiersz o
tematyce przyrodniczej, podczas którego ujawni-
li oni swoje przeró¿ne emocje, jakie budzi w nich
piêkno przyrody.

Moja rola  polega³a na koordynacji wszystkich
zadañ oraz na przygotowaniu testu konkursowe-
go "Przyrodnik na szóstkê" i jego opracowaniu.
Ponadto zajmowa³am siê  przygotowaniem pro-
jektów dyplomów i odznaczeñ oraz zakupem na-
gród dla uczestników.

Ponad to uczniowie nale¿¹cy do SK LOP i szkol-
nego ko³a przyrodniczego posadzili na zielonych
skwerach przy naszej szkole 3 drzewka, które otrzy-
maliœmy od leœniczych z Lasów Pañstwowych. Przy
okazji postawiono tabliczki „SZANUJ ZIELEÑ”.

Z okazji Dnia Ziemi wydano numer wiosenny
biuletynu informacyjnego „ZIELONO MI”, reda-
gowanego przez szkolne ko³o LOP i ko³o przy-
rodnicze.  W biuletynie by³a kolejna niespodzian-
ka dla przyrodników . Nale¿a³o rozwi¹zaæ krzy-
¿ówkê i przynieœæ do nauczyciela przyrody, ku-
pon z napisanym has³em. Wszystkie kupony z
poprawnym has³em, wziê³y udzia³ w losowaniu
s³odkiej nagrody, podczas apelu podsumowuj¹-
cego szkolne obchody Œwiatowego Dnia Ziemi.

Podstawowym moim celem by³o podnoszenie
jakoœci pracy w³asnej i pracy szko³y poprzez po-
pularyzacjê idei ekologicznych oraz promocjê
szko³y. Ponadto wa¿ne dla mnie by³y równie¿ inne
aspekty, takie jak:

– rozwi¹zywanie problemów przyrodniczych,
– budzenie zainteresowañ poznawczych, przy-

rodniczych i ekologicznych uczniów,
– nak³anianie do œwiadomych dzia³añ wyra¿a-

j¹cych siê w konkretnym zachowaniu dzieci w
ró¿nych sytuacjach, szczególnie w stosunku do
istot ¿ywych,

– nauka poprzez formy zabawy.
  Od roku 1998 wspó³pracuje z Zarz¹dem Okrê-

gowym Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie. W
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ramach wspó³pracy prowadzê szkolne ko³o Ligi
Ochrony Przyrody dla uczniów klas IV-VI.

Dzia³alnoœæ ko³a ma ogromne znaczenie. Ucznio-
wie s¹ wyposa¿ani w wiedzê i umiejêtnoœci z za-
kresu ochrony œrodowiska oraz z wielkim zaanga-
¿owaniem w³¹czaj¹  siê w realizacjê ró¿norodnych
zadañ s³u¿¹cych poprawie stanu œrodowiska.

W ramach wspó³pracy na sta³e wpisa³y siê na-
stêpuj¹ce dzia³ania: apele i gazetki z okazji  Œwia-
towych obchodów Dnia Ziemi, porz¹dkowanie te-
renu wokó³ szko³y, zbiórka surowców wtórnych i
udzia³ w ogólnopolskich konkursach przyrodni-
czych i ekologicznych.

Ponadto bardzo wa¿ne s¹ dla uczniów zajêcia
terenowe i  pokazowe  szczególnie dla uczniów
klas m³odszych pt.: „Przyrodnicze czary mary”.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nauczanie - uczenie siê przy-
rody powinno odbywaæ siê ³¹cznie tzn. w klasie
(szkole) oraz w terenie w bezpoœrednim kontak-
cie z przyrod¹. Umo¿liwia to przede wszystkim
realizacjê za³o¿eñ teoretycznych w praktycznym
dzia³aniu. Pobyt w terenie wp³ywa na wyrabianie
œwiadomoœci ekologicznej, która prowadzi do
nabywania kultury ekologicznej. Z kultur¹ eko-
logiczn¹ ³¹czymy mo¿liwoœæ i umiejêtnoœæ do-
strzegania u uczniów zjawisk przyrodniczych np.
fenologicznych, jak wiosenne przyloty ptaków,
zakwitanie roœlin i inne.   W terenie  i podczas
spotkañ z pracownikami Zarz¹du LOP  ucznio-
wie wzbogacaj¹ zasób wiadomoœci o œrodowisku
oraz zdolnoœæ pe³nej odpowiedzialnoœci za nie.

Od Zarz¹du Ligi Ochrony Przyrody otrzymuje-
my materia³y i pomoce dydaktyczne w postaci pla-
katów informacyjnych i propaguj¹cych ekologicz-
ne treœci, filmów edukacyjnych, które s¹ ogl¹dane
i omawiane na zajêciach szkolnego ko³a LOP.

W ramach wspó³pracy z Zarz¹dem Okrêgowym
LOP w Szczecinie jest organizatorem „Warszta-
tów ekologicznych”, w których bior¹ udzia³ nasi
uczniowie.  Podczas wakacji i ferii zimowych
wypoczynek jest po³¹czony z przekazywaniem
wiedzy ekologicznej. Podczas wakacji kilkoro
naszych uczniów wziê³o  udzia³ w „Warsztatach
ekologicznych”. Uczniowie zdobyli dyplomy i
zaœwiadczenia ukoñczenia warsztatów.

Przeprowadzi³am zajêcia pokazowe dla przed-
szkolaków „Doœwiadczenia przyrodnicze”.

Ka¿dy pokaz by³ przeplatany krótkimi komen-
tarzami i dyskusj¹. Dziesiêciu œmia³ków wziê³o
udzia³ w tajemniczej zabawie, która polega³a na
losowaniu z pojemniczka tzw. „¯ABKI” owocu
lub warzywa. Dzieci mia³y zawi¹zane oczy i za
pomoc¹ zmys³u dotyku oraz wêchu musia³y od-

gadn¹æ nazwê „tajemniczego przedmiotu”.
Wszystkim piêknie siê uda³o i zostali nagrodzeni
naklejkami z napisem „Jestem dzielny (-a)”.

Nastêpnie poprzez losowanie maluchy zosta³y
podzielone na 4 grupy. Ka¿da grupa mia³a inny,
przedstawiaj¹cy zwierz¹tko, znaczek przyklejony na
bluzeczkê. Ka¿da grupa mia³a wyznaczone stano-
wiska pracy. Przy ka¿dym z nich dzieci mia³y wy-
konaæ inne zadanie. Po wykonaniu zadania dzieci
przechodzi³y do innego stanowiska. Wszystko nad-
zorowa³y panie nauczycielki i uczennice z klasy 6.

GRUPA I – Zadanie polega³o na sprawdzeniu: Co
przyci¹ga magnez? Nale¿a³o równie¿ porozdzielaæ
przedmioty le¿¹ce na stoliku, na te które magnez
przyci¹ga i te, których magnez nie przyci¹ga.

GRUPA II – Zadanie polega³o na u³o¿eniu puz-
zli, które przedstawia³y ró¿ne zwierz¹tka i odgad-
niêciu nazw tych zwierz¹t.

GRUPA III – Zadanie polega³o na obejrzeniu
ró¿nych preparatów pod mikroskopem (krwi ¿aby,
liœcia moczarki, ³odygi fasoli, tkanki miêœniowej),
zapamiêtaniu najciekawszego i narysowaniu go
na kartce.

GRUPA IV – Zadanie polega³o na u³o¿eniu fi-
gury lub zrobieniu budowli z klocków magne-
tycznych (ka¿de dziecko indywidualnie).

Po zakoñczeniu zadañ przy stanowiskach, pa-
nie podsumowa³y zajêcia i podziêkowa³y wszyst-
kim za piêkn¹ pracê. Na do widzenia, ka¿dy przed-
szkolak otrzyma³ papierowy "medal - kotka" z na-
pisem „Mi³oœnik przyrody”.

Moi uczniowie maj¹ ro¿ne mo¿liwoœci prezen-
tacji swoich zdolnoœci na wielu p³aszczyznach.
Jednym ze sposobów jest udzia³ w konkursach
przedmiotowych i olimpiadach wiedzy, na któ-
rych m.in. promuj¹ szko³ê, sprawdzaj¹ swoje mo¿-
liwoœci, dowiaduj¹ siê, nad czym trzeba jeszcze
popracowaæ oraz osi¹gaj¹ sukcesy lub pora¿ki,
co jest równie¿ buduj¹ce. Ponadto staram siê do-
bieraæ ró¿nego typu konkursy, aby rozwijaæ ich
zainteresowania.

W ramach poszukiwañ wci¹¿ nowych, lepszych
rozwi¹zañ w pracy z dzieæmi stworzy³am w pra-
cowni przyrodniczej biblioteczkê przyrodnicz¹,
a na zapleczu "K¹cik Doœwiadczalny".

Nauczanie uczenie siê przyrody powinno od-
bywaæ siê ³¹cznie tzn. w klasie (szkole) oraz

w terenie w bezpoœrednim kontakcie z przyrod¹.
Umo¿liwia to przede wszystkim realizacjê za³o-
¿eñ teoretycznych w praktycznym dzia³aniu.

– W czasie zajêæ praktycznych w  „k¹ciku do-
œwiadczalnym” nastêpuje wielostronna aktywiza-
cja uczniów. Uczniowie przyswajaj¹ wiedzê po-
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przez odbieranie bodŸców wzrokowych, s³ucho-
wych i dotykowych, co wp³ywa i¿ proces naucza-
nia-uczenia siê staje siê bardziej efektywny.

Ka¿da lekcja przyrody powinna byæ trochê przed-
stawieniem, w którym uczniowie czuj¹ siê najwa¿-
niejszymi aktorami. To poczucie wa¿noœci mobi-
lizuje ich do pracy i daje niezwyk³e efekty w po-
staci ogromnego zainteresowania otaczaj¹cym
œwiatem i zachodz¹cymi w nim zjawiskami. Na-
uczyciele przyrody powinni pamiêtaæ, ¿e nie wol-
no im t³umiæ naturalnych odruchów dzieci stosu-
j¹c stare, utarte metody, z którymi s¹ z¿yci. Nale-
¿y stosowaæ na lekcjach przyrody metody, które

* rozbudz¹ w uczniach zaciekawienie otacza-
j¹cym œwiatem,

* ukszta³tuj¹ u uczniów postawê badawcz¹, d¹-
¿¹c¹ do poznawania prawid³owoœci œwiata przy-
rody,

* zachêc¹ uczniów do stawiania hipotez na te-
mat zjawisk i procesów zachodz¹cych

w przyrodzie i do ich weryfikowania,
* stworz¹ uczniom mo¿liwoœci zastosowania

wiedzy przyrodniczej w praktyce,
* zachêc¹ uczniów do poszanowania przyrody

i dorobku kulturowego spo³ecznoœci,
* ukszta³tuj¹ umiejêtnoœæ korzystania z ró¿nych

Ÿróde³ informacji.
Nawi¹za³am równie¿ wspó³pracê z pracownika-

mi  Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami w Szcze-
cinie. Uczniowie odwiedzili siedzibê TOZ- u i wy-
s³uchali prelekcjê oraz obejrzeli multimedialn¹ pre-
zentacjê na temat ochrony bezpañskich zwierz¹t.

Dzieci poruszone krzywd¹ zwierz¹t postanowi-
³y, ¿e nale¿y im pomóc. W zwi¹zku z tym wraz
ze mn¹ zorganizowa³y szkoln¹ zbiórkê karmy,
koców i misek dla zwierz¹t.

W ramach wspó³pracy z Towarzystwem Opieki
nad Zwierzêtami w Szczecinie, wielokrotnie orga-
nizowa³am i przeprowadza³am zbiórkê darów dla
zwierz¹t pod has³em „Paczka dla zwierzaczka”
czyli Miko³ajki w TOZ. Dary w postaci karmy dla
psów i kotów oraz koce, przekaza³am w imieniu
naszej szko³y do siedziby TOZ w Szczecinie.  Poza
tym wraz z uczniami wyda³am biuletyn informa-
cyjny  pt. "Miêdzy nami przyrodnikami". Zebrane
ze sprzeda¿y gazetki pieni¹dze, przekaza³am na
leczenie dla najbardziej potrzebuj¹cych zwierz¹t
w TOZ-ie. Co roku w kwietniu poprzez ulotki i
plakaty informujê rodziców uczniów naszej szko-
³y,  o tym „Jak podarowaæ 1% podatku na pomoc
potrzebuj¹cym zwierzêtom?”.

Monika Pó³torak
– nauczyciel przyrody,

szko³a Podstawowa Nr 56 w Szczecinie

• Szkolne Ko³o Ligi Ochrony Przyrody  dzia³a
w naszej szkole od 1998 roku.
• Opiekunem ko³a jest pani Monika Pó³torak.
• Mamy wiele osi¹gniêæ, nasze ko³o wielokrot-

nie wyró¿niane by³o w konkursie na najlepiej pra-
cuj¹ce szkolne ko³o LOP.

• Braliœmy udzia³ w wielu konkursach i akcjach
zwi¹zanych z ochron¹ przyrody i ekologi¹ .

• Obecnie do naszego ko³a nale¿y wielu
uczniów

z klas IV-VI. Ka¿dy uczeñ nale¿¹cy do Szkol-
nego Ko³a Ligi Ochrony Przyrody posiada legi-
tymacjê cz³onkowsk¹.
Plan pracy
Szkolnego
Ko³a LOP
• Przeprowadzenie naboru nowych cz³onków

do SK LOP, wœród uczniów klas IV-VI oraz zbiór-
ka pieniêdzy na coroczn¹ sk³adkê LOP.

• Wydanie biuletynu „Zielono mi”, w którym
zawarte bêd¹ informacje

• akcjach, konkursach i aktualnoœciach Szkol-
nego Ko³a LOP.

• Posadzenie cebulek kwiatów na zielonych
skwerach przed szko³¹ przez klasy pierwsze (wrze-
sieñ/paŸdziernik)

• Przeprowadzenie zbiórki darów dla zwierz¹t
"Paczka dla zwierzaczka" (listopad / grudzieñ).

• W³¹czenie siê do obchodów Œwiatowego Dnia
Ziemi (kwiecieñ).

• Dbanie o roœlinnoœæ gabinecie przyrodniczym
i szkolnych skwerach (ca³y rok).

• Przekazywanie uczniom informacji nt. wyjaz-
dów zimowych i letnich organizowanych przez Za-
rz¹d Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie (ca³y rok).

• Udzia³ w konkursach  miêdzyszkolnych i ogól-
nopolskich o tematyce ochrony przyrody, ekolo-
gii  i innych (ca³y rok).

Ciekawe zadania, Doœwiadczenia

 Szkolne ko³o
LIGI OCHRONY PRZYRODY

 Opiekun SK LOP: Monika Pó³torak
Szko³a Podstawowa nr 56 w Szczecinie
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Posadzenie cebulek kwiatów na zielonych skwerach przed

szko³¹ wrzesieñ/paŸdziernik.

22 KWIETNIA 2015 r. ŒWIATOWY DZIEÑ ZIEMI

Spotkanie klasy 4c z Marcelin¹ Gosiewsk¹ z Regional-
nych Lasów Pañstwowych.

„Przyrodnicze czary mary” zajêcia pokazowe dla
uczniów klas 3, przygotowane przez uczniów klas 6.
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Pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu

miêdzyszkolnego turnieju matematyczno-przyrod-
niczego nt. „Matematyka na fali”.

• 28 kwietnia 2015 r. odby³ siê dziesi¹ty, jubile-
uszowy turniej matematyczno – przyrodniczy „Ma-
tematyka na fali”. W tym roku w organizacji turnie-
ju wsparli nas: Akademia Morska, Polsteam ̄ egluga
Szczeciñska Sp. z o.o. oraz Centrum handlowe „Fala”.

• W turnieju wziê³o udzia³ 11 szkó³ podstawowych:
SP3, SP9, SP14, SP41, SP46, SP48, SP56, SP59, SP61,
SP69 oraz Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna.

• Trzyosobowe dru¿yny pi¹toklasistów przez
dwie godziny zmaga³y siê z zadaniami matema-
tycznymi, przyrodniczymi oraz zadaniami zrêcz-
noœciowymi, np. wi¹zaniem wêz³ów ¿eglarskich.
Nad poprawnoœci¹ wszystkich zadañ czuwa³o jury,
któremu przewodniczy³ przedstawiciel Akademii
Morskiej, dr hab. in¿. Artur Bejger.

• Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna ze Szko³y
Podstawowej nr 48 w sk³adzie: Anna Michalonek,
Szymon Czuwa³, Franciszek Myck pod opiek¹
pani Danuty Staœkowskiej. Nagrod¹ g³ówn¹ oprócz
upominków dla ka¿dego zawodnika by³y zajêcia
na symulatorze nawigacyjnym w Akademii Mor-
skiej oraz bilety na rejs statkiem po Porcie Szcze-
cin dla cz³onków zwyciêskiej dru¿yny.

• Dru¿yna naszej szko³y w sk³adzie: Bartosz
Baran, Jakub Kozie³³o, Marcin Kapuœciñski za-
jê³a drugie miejsce i oprócz indywidualnych upo-
minków wygra³a rejs statkiem po Porcie Szcze-
cin dla swoich klas.

Cz³owiek jest czêœci¹ przyrody, w zwi¹zku z
tym braliœmy udzia³ w konkursie „Tajemnice cia-
³a cz³owieka” zorganizowanym przez Gimnazjum
Nr 8 w Szczecinie

Zdobyliœmy I miejsce !
Sukces naszej kole¿anki w konkursie plastycz-

nym organizowanym przez Wyd. Nowa Era we
wspó³pracy z National Geographic „Dinozaury”.

Sprawdziliœmy wyniki na stronie internetowej i …
GRATULUJEMY naszej kole¿ance!
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za zaan-

ga¿owanie i trud w³o¿ony w przygotowanie prac
konkursowych.

Dotar³o do nas ponad 800 piêknych plakatów!
Wybór by³ niezwykle trudny.

Jury przyzna³o 3 nagrody g³ówne, 5 nagród spe-
cjalnych i a¿ 14 wyró¿nieñ.

Oto zwyciêzcy:
I miejsce
Ma³gorzata Oleszkiewicz ze Szczecina
II miejsce
Piotr Paw³owski z Borowca
III miejsce
Szymon Urbaniec z KuŸni Raciborskiej
GRATULUJEMY!

Laureaci Ogólnopolskiego konkursu „Olimpus” z przy-
rody – sesja wiosenna.
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Szko³a Podstawowa Nr 41

Edukacja ekologiczna
poprzez dzia³anie

W szkole podstawowej edukacja ekologiczna to
obszar, który na sta³e zosta³ wpisany do programów
nauczania na wszystkich poziomach kszta³cenia i
wychowania. Niejednokrotnie stanowi ona g³ówny
temat ca³ego bloku, czêsto jest równie¿ realizowa-
na podczas zajêæ  przyrodniczych w klasach m³od-
szych oraz  na lekcjach przyrody w starszych gru-
pach wiekowych. Jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e
kszta³towanie wœród uczniów postaw proekologicz-
nych  jedynie podczas typowych zajêæ lekcyjnych
nie wzbudzi w nich zainteresowania przedmiotem,
a tym samym nie przyniesie oczekiwanych efek-
tów dydaktycznych.  Dlatego nale¿y  stosowaæ ró¿-
norodne metody i formy wspierania aktywnoœci
uczniów,  oparte przede wszystkim  na dzia³aniu.
Rol¹ nauczyciela jest organizowanie sytuacji, w któ-
rych uczeñ poznaje otaczaj¹ce go œrodowisko, pro-
wadzi obserwacje,  bada,  odkrywa, prze¿ywa, by w
koñcu dzia³aæ na jego korzyœæ.

D³ug¹ drogê w tym zakresie przebyliœmy wraz z
uczniami oraz rodzicami ze Szko³y Podstawowej
Nr 41 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Szczecinie.
Jak w wielu placówkach edukacyjnych stawiali-
œmy sobie dodatkowe zadania na rzecz ochrony
œrodowiska, które przynios³y wymierne korzyœci
uczniom, szkole oraz lokalnej spo³ecznoœci.

Dziœ wci¹¿ budujemy nasz¹ ekologiczn¹ to¿sa-
moœæ organizuj¹c zajêcia przyrodniczo – ekolo-
giczne w terenie, akcje, wycieczki, imprezy œro-
dowiskowe, konkursy, przedstawienia teatralne,
uczestnicz¹c w programach, warsztatach i spotka-
niach dotycz¹cych ochrony zasobów przyrody.

Dziêki wspó³pracy z licznymi instytucjami u¿yt-
ku publicznego oraz zaprzyjaŸnionymi osobami nasi

uczniowie rozwijaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci podczas
warsztatów, wycieczek i spotkañ poza szko³¹. Czêsto
korzystamy z oferty warsztatów ekologicznych Oœrod-
ka Szkoleniowo-Badawczego w Ostoi, WGKiOŒ w
Szczecinie, LOP w Szczecinie, Szczeciñskiego Cen-
trum Informacji Turystycznej „Szmaragdowe-Zdro-
je”, Edukacyjnej Pracowni Ekologicznej „Na G³êbo-
kim”. Interesuj¹ce i profesjonalnie przygotowane za-
jêcia wzbogacaj¹ wiedzê uczniów, rozwijaj¹ ich umie-
jêtnoœci, zainteresowania i pasje. Wiele dobrych prak-
tyk przenosimy na teren naszej placówki. Jedn¹ z
nich jest segregacja odpadów, któr¹ prowadzimy ju¿
od dziesiêciu lat. Na korytarzach szkolnych oraz w
salach lekcyjnych znajduj¹ siê kolorowe pojemniki
do segregacji. W roku 2015 szko³a zosta³a w³¹czona
do miejskiego systemu odbioru odpadów i zadekla-
rowa³a selektywn¹ zbiórkê. Mamy œwiadomoœæ, ¿e
samo ustawienie koszy nie wykszta³ci u uczniów
nawyku segregacji œmieci. Zatem nie trac¹c z pola
widzenia g³ównego problemu nasi podopieczni wci¹¿
doskonal¹ swoje umiejêtnoœci w tym zakresie, przy-
gotowuj¹c przedstawienia teatralne, spoty reklamo-
we, ekoloterie, konkursy oraz prowadz¹c ca³oroczn¹
zbiórkê surowców wtórnych (makulatury, baterii, te-
lefonów komórkowych, kartrid¿y, nakrêtek po butel-
kach typu PET).  Problem odpadów dotyczy wszyst-
kich, dlatego te¿ przypominamy o nim, organizuj¹c
krajowy konkurs plastyczno – ekologiczny pod pa-
tronatem Muzeum Techniki w Szczecinie „Ekoza-
bawka”. Niezwykle oryginalne prace rokrocznie zo-
staj¹ wystawione na pokonkursowej aukcji, a œrodki
pozyskane z ich sprzeda¿y s¹ przeznaczane na cele
charytatywne. Innym dzia³aniem, ju¿ nie w formie
konkursowej, ale równie¿ z myœl¹ o pomocy potrze-
buj¹cym s¹ warsztaty upcyclingowe, na których
uczniowie wykonuj¹ nowe przedmioty u¿ytkowe ze
starych niepotrzebnych rzeczy. W tym roku dzieci z
klasy trzeciej uszy³y pos³ania ze starych swetrów dla
psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierz¹t w
Szczecinie. Wykona³y równie¿  pomys³owe pojem-
niki z puszek o ró¿nym przeznaczeniu.  Kolorowe i
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estetycznie wykonane przedmioty wkrótce znajd¹
nabywców na szkolnym kiermaszu ekologicznym.

Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e  w naszych dzia-
³aniach wspó³uczestnicz¹ rodzice, których posta-
wa wp³ywa na wzrost zainteresowania uczniów
tematem ochrony œrodowiska. I tak dziêki aktyw-
nej wspó³pracy uda³o nam siê zagospodarowaæ
czêœæ terenów zielonych wokó³ szko³y. Trudne
pocz¹tki ca³ego przedsiêwziêcia spad³y w³aœnie
na nich. Ojcowie przekopali teren, ogrodzili go
nowymi krawê¿nikami, posadzili pierwsze roœli-
ny. Dziœ w naszym ogrodzie rosn¹ tawu³y, piê-
ciorniki, trzmielina, miskant chiñski, kosmatka,
bukszpany,  kosówka. Kwitn¹ hortensje, magno-
lie, budleja Dawida, jaœminy, lawenda, kosaæce,
liliowce, rudbekie i inne kwiaty.

W ogrodzie pojawi³y siê  karmniki, które ucznio-
wie wykonali podczas lekcji techniki. W zimo-
we, mroŸne dni dzieci z klas I-III systematycznie
sypi¹ do nich ziarna dla ptaków. W ubieg³ym roku
postanowiliœmy równie¿ zaopiekowaæ siê owada-
mi, które bytuj¹ poœród licznie rosn¹cych tu ro-
œlin. Wychowawcy, rodzice i uczniowie  z klasy
drugiej zorganizowali warsztaty ekologiczne,
podczas których dzieci przy wsparciu doros³ych
budowa³y hotele dla owadów. Bardzo szybko
pojawili siê w nich pierwsi mieszkañcy. Ju¿ na
pocz¹tku czerwca ubieg³ego roku zaobserwowa-
liœmy  dzikie pszczo³y nad kêpami lawendy.

Dziœ szkolne ogródki traktujemy jak ¿ywe pra-
cownie przyrody. Nauczyciele czêsto organizuj¹
w nich zajêcia dydaktyczne. Dzieci obserwuj¹ ro-
œliny, rozpoznaj¹ gatunki ptaków i owadów. Robi¹
zdjêcia, na podstawie których przygotowuj¹ pre-
zentacje multimedialne, gazetki, zielniki. Obecnie
wiêkszoœæ prac porz¹dkowo – pielêgnacyjnych w
ogrodzie wykonuj¹ sami uczniowie. Starsi piel¹
chwasty, przycinaj¹ roœliny, podlewaj¹ i sadz¹ nowe
gatunki. M³odsi równie¿ aktywnie w³¹czaj¹ siê do
pracy, sadz¹c cebule wiosennych kwiatów, zbiera-
j¹c œmieci i zesch³e liœcie.

Otoczenie szko³y zdobi¹ równie¿ magnolie, uro-
czyœcie sadzone ka¿dego roku przez pierwszokla-
sistów podczas miêdzynarodowych obchodów

Dnia Drzewa. M³ode drzewka opatrzone s¹ tablicz-
kami z nazw¹ gatunku i dat¹. W ró¿nych porach
roku maluchy odwiedzaj¹ swoje drzewa, obser-
wuj¹ zmiany w ich wygl¹dzie.

Wa¿nym dla nas przedsiêwziêciem jest impreza
œrodowiskowa – Piknik Ekologiczny, któr¹ cyklicz-
nie organizujemy w ostatnim miesi¹cu szkolnej na-
uki. Do udzia³u w niej zapraszamy przedstawicieli
instytucji edukacyjnych zajmuj¹cych siê ochron¹
œrodowiska, a tak¿e firmy specjalizuj¹ce siê w od-
biorze odpadów, ich recyklingu czy utylizacji. W
tym dniu uczniowie maj¹ okazjê uczestniczyæ w
mini warsztatach ekologicznych lub przyrodni-
czych. Przy stoiskach edukacyjnych rozwi¹zuj¹
quizy, zagadki, uczestnicz¹ w grach, wykonuj¹

zadania, sprawdzaj¹c swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci,
zdobywaj¹c symboliczne nagrody. Nieod³¹cznym
elementem imprezy jest zbiórka przeró¿nych od-
padów w tym równie¿ elektroœmieci. Oddaj¹c je,
uczestnicy pikniku otrzymuj¹ drobne upominki.

Powy¿sze przyk³ady stanowi¹ tylko pewien obszar
dzia³añ w zakresie edukacji ekologicznej spo³eczno-
œci naszej szko³y. Wiedza i umiejêtnoœci uczniów
niezaprzeczalnie œwiadcz¹ o wysokiej ich wartoœci.
Niejednokrotnie mo¿emy siê o tym przekonaæ, nie
podczas testów, ale na zajêciach odbywaj¹cych siê
oœrodkach ekologicznych, gdzie uczniowie prezen-
tuj¹ swoje wiadomoœci i doœwiadczenia zwi¹zane z
ochron¹ œrodowiska. Miernikiem sukcesu s¹ dla nas
równie¿ rozwijaj¹ce siê w szybkim tempie ogródki,
które poza niekwestionowan¹ wartoœci¹ edukacyjn¹
maj¹ tak¿e walory estetyczne. Stare, wydeptane traw-
niki ust¹pi³y miejsca kwitn¹cym roœlinom. Dziœ trud-
no przejœæ obok nich obojêtnie. Dzieci chêtnie uczest-
nicz¹ w pracach pielêgnacyjno – porz¹dkowych,
natomiast  rodzice zg³aszaj¹ kolejne inicjatywy do-
tycz¹ce ich modernizacji.

Hanna Kawalerczyk

– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,

Szko³a Podstawowa Nr 41 w Szczecinie
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Przedszkole Publiczne Nr 3

Rozbudzanie
zainteresowañ

œwiatem przyrody
W naszym przedszkolu s¹ realizowane progra-

my z edukacji przyrodniczej „Jestem przyjacie-
lem przyrody” jak równie¿ innowacji pedagogicz-
nej pt. „Przedszkolak ma³y odkrywca – ekspery-
menty w przedszkolu” autorstwa Renaty Wiœniew-
skiej. Dziecko zdobywa umiejêtnoœci poprzez bez-
poœrednie dzia³anie dlatego te¿ programy wdra-
¿ane w naszym przedszkolu opieraj¹ siê na do-
œwiadczeniach i bezpoœrednim kontakcie z przy-
rod¹. W poznaniu przyrody towarzysz¹ dzieciom
emocje, prze¿ycia, rozbudza siê w nich ciekawoœæ,
a tym samym chêæ poznania doœwiadczania cze-
goœ nowego. U¿ywaj¹ wszystkich zmys³ów przy
obserwacji staj¹ siê bogatsze i odpowiedzialne
za swoje zachowanie.

twie. Wszystkie zorganizowane dzia³ania maj¹ na
celu rozbudziæ zainteresowania przyrodnicze u
dzieci jak równie¿ sprawiæ by poprzez poznanie
dzieci pokocha³y otaczaj¹c¹ nas przyrodê a w kon-
sekwencji wyrobi³y w dzieciach pozytywne posta-
wy proekologiczne (kulturê ekologiczn¹).

W naszym przedszkolu od 2005 r. dzia³a Przed-
szkolne Ko³o LOP. Ka¿dego roku ca³a spo³ecznoœæ
przedszkolna tzn. 11 grup przystêpuje do Stowarzy-
szenia Pozarz¹dowego Ligi Ochrony Przyrody. Pod-
czas tej uroczystoœci w obecnoœci zaproszonych go-
œci z Zarz¹du Okrêgu LOP w Szczecinie dzieci sk³a-
daj¹ przyrzeczenie „Stra¿nika Przyrody”. Oprócz przy-
rzeczenia ka¿da grupa prezentuje krótki przyrodni-
czy program artystyczny, goœcie zaproszeni wrêczaj¹
osobiœcie ka¿demu przedszkolakowi legitymacje LOP
i wyg³aszaj¹ krótk¹ pogadankê na temat ochrony
przyrody. Jesieni¹ dla ca³ego przedszkola i ich rodzi-
ców PK LOP organizujemy konkurs przyrodniczy,
ka¿dego roku jest inny temat np. „Wykonanie karm-
nika”, „Jesienny ludek”, „Ludzik z warzyw”. Pod-
czas ca³ego roku ka¿da z grup organizuje szereg
wycieczek do pobliskiego parku, by dzieci poprzez
bezpoœredni kontakt z przyrod¹ pozna³y zmiany w
przyrodzie i nauczy³y siê j¹ obserwowaæ. Wykorzy-
stuj¹c zmys³ dotyku poznaj¹ ró¿ne faktury kory drzew,
poprzez wêch poznaj¹ zapach drzew, krzewów. Po-
przez zmys³ s³uchu nas³uchuj¹ ró¿ne dŸwiêki a zw³asz-
cza ptaków, zmys³em wzroku obserwuj¹ zmiany, wy-
szukuj¹ zwierz¹t wykorzystuj¹c lupy np. korze, tra-
wie, œcie¿ce. W ci¹gu roku dzieci z niektórych grup
naszego przedszkola wyje¿d¿aj¹ na ³ono natury np.
do lasu przy J. G³êbokim tam odbywaj¹ siê prelekcje
zorganizowane w Pracowni Przyrodniczej przy G³ê-
bokim np. „Niezwyk³y œwiat nietoperzy”, „Poznaæ

owada”, „Zwierzêta leœne”, „Je¿ ten nasz zwierz”.
Po prelekcjach uczestniczymy w zajêciach tereno-
wych. Takie wyjazdy tramwajem odbywaj¹ siê we
wszystkich porach roku. Podczas zajêæ w terenie wy-
korzystujemy lupy, lornetki, pude³eczka lupy, lor-

Dzia³ania w przedszkolu s¹ œciœle zwi¹zane ka-
lendarzem, a zw³aszcza z porami roku. Jesieni¹ ob-
serwujemy zmiany w przyrodzie, poszukujemy od-
powiedzi na pytania np. „Dlaczego liœcie opadaj¹

z drzew? Co dzieje siê ze zwierzêtami w lesie? Jak

ludzie siê przygotowuj¹ do zimy?”. Zim¹ jedzie-
my do lasu dokarmiaæ zwierzêta i zapoznaæ siê z
krajobrazem zimowym. Wiosn¹ uczestniczymy w
obserwacji budzenia siê przyrody do ¿ycia, a la-
tem poznajemy ekosystemy jeziora i lasu w pe³nej
szacie i rozwoju. Poszukujemy odpowiedzi wyko-
rzystuj¹c ilustracje, filmy edukacyjne, wychodzi-
my na wycieczki do parku, wyje¿d¿amy do pobli-
skiego lasu jak równie¿ organizujemy spotkania z
ciekawymi ludŸmi w przedszkolu i w pracowniach
edukacyjnych w naszym mieœcie i w wojewódz-
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netki które mamy na wyposa¿eniu w przedszkolu.
Wycieczki odbywaj¹ siê równie¿ do miejsc przyrod-
niczych oddalonych jak np. w Oœrodku Edukacji Przy-
rodniczo-Leœnej przy Nadleœnictwie Kliniska, w Ogro-
dzie Dendrologicznym w Glinnej, w Transgranicz-
nym Oœrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Pod-
czas tych zajêæ dzieci poznaj¹ przyrodê poprzez bez-
poœredni kontakt, osoby prowadz¹ce zajêcia zapo-
znaj¹ dzieci z ró¿nymi ekosystemami. Niektóre gru-
py w przedszkolu bior¹ udzia³ w programie „¯abi
Patrol”, gdzie wiosn¹ w Puszczy Bukowej poma-
gaj¹ przedostaæ siê p³azom do zbiornika wodnego.
Podczas tego wyjazdu dzieci przezwyciê¿aj¹ strach i
obrzydzenie przed p³azami zauwa¿aj¹ potrzebê nie-
sienia im pomocy. Przedszkolaki z naszego przed-
szkola wiosn¹ bior¹ udzia³ w akcji organizowanej
przez ZUK „Magnolie” jedna z grup wyje¿d¿a tram-
wajem na wybrany skwer miasta i sadzi magnolie
poprzez te dzia³ania bierze czynny udzia³ w upiêk-
szaniu i zazielenianiu naszego miasta. Segregacji
odpadów ucz¹ siê na zajêciach w Ekoporcie i pod-
czas Tygodnia Ziemi organizowanego w naszym
przedszkolu jak równie¿ poprzez spotkania z cieka-
wymi ludŸmi z firm oczyszczania naszego miasta.

•ród³a energii odnawialnej bardzo trudne za-
gadnienie, ale okazuje siê ¿e przedszkolaki po-
przez zajêcia z tego zakresu i wycieczkê do Oœrod-
ka Edukacji Energii Odnawialnej w Ostoi z ³atwo-
œci¹ przyswajaj¹ sobie te pojêcia, rozumiej¹ zna-
czenie ich dla istnienia naszej planety. Wspoma-

W naszej placówce organizujemy szereg spotkañ
z przyrodnikami byli u nas leœnicy, którzy opo-
wiadali nam o roœlinach i zwierzêtach w lesie. Za-
praszaliœmy te¿ przedstawicieli Fundacji Trzmie-
la, gdzie przedszkolaki podczas spotkania dowie-
dzia³y siê o roli tego owada w zapylaniu roœlin.
Odby³y siê te¿ spotkania z zakresu tworzenia siê
wydm na naszym wybrze¿u dzieci mia³y mo¿li-
woœæ ich tworzenia w praktyce. W ramach ró¿nych
projektów do przedszkola przybywali prelegenci,
którzy przeprowadzali warsztaty na temat: •ród³a
Energii Odnawialnej, Obszary Natury 2000, Se-
gregacja odpadów. Przedszkolacy wraz z nauczy-
cielami uczestnicz¹ w programie „Eko-przedszko-
lak”, a zw³aszcza w imprezach œrodowiskowych
„Zarybianie Jeziora G³êbokiego”, „Odjazd Œmie-
ci”, „Grzybobranie” podczas których jest zawsze
œwietna zabawa po³¹czona z nauk¹.

Od 12 lat Przedszkolne Ko³o LOP organizuje
wojewódzki konkurs plastyczny, pierwsze 5 lat to
by³ konkurs pt. „Mamy pomys³y na odpady” na-
stêpne lata to „Ekosystem w oczach dziecka” (las,
³¹ka, morze, jezioro, park, góry, rzeka). Konkurs w
województwie cieszy siê popularnoœci¹ np. w tym
roku 2017 wziê³o udzia³ a¿ 43 placówki z woje-
wództwa. Jest to konkurs pod honorowym patro-
natem Kuratorium Oœwiaty, Ligi Ochrony Przyro-
dy w Szczecinie. Dzieci wraz nauczycielami przy-
gotowuj¹ prace konkursowe w dowolnej technice,
przed wykonaniem pracy musz¹ najpierw poznaæ
bli¿ej dany ekosystem. Fina³ konkursu to bardzo
du¿e przedsiêwziêcie podczas której laureaci otrzy-
muj¹ prezenty i dyplomy, a jedna grupa z naszego
przedszkola prezentuje dla goœci zaproszonych
przedstawienie o tematyce ekologicznej.

W naszym przedszkolu nie ma ogródka w którym
moglibyœmy uprawiaæ roœliny, plac zabaw jest bar-
dzo ma³y, dlatego te¿ ka¿dej wiosny w k¹cikach przy-
rody w sali zabaw pojawiaj¹ siê w "parapetowe ogród-
ki" w których dzieci siej¹, sadz¹ roœliny (cebula, sa-

gaj¹cymi rozwój dziecka s¹ równie¿ zajêcia w Za-
chodniopomorskim Uniwersytecie Technologicz-
nym „Dzieñ owada” w których nasze przedszko-
laki uczestnicz¹ i ucz¹ siê przez doœwiadczanie
np. poznaj¹ przepiêkne okazy motyli, roœlin. Pod-
czas zajêæ „Sk¹d jest mleko” maj¹ mo¿liwoœæ
zapoznania siê z technologi¹ dojenia krowy. Sprzêt
do pracy w polu robi bardzo du¿e wra¿enie i daje
wiele radoœci ch³opcom.
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Przedszkole publiczne Nr 9

„Poznajemy i
chronimy przyrodê”

³ata, rzodkiewka, fasola). Pomoce do doœwiadczeñ i
eksperymentów pozyskaliœmy z konkursu grantowe-
go pt. „Eko odkrywcy”. Dziêki tym funduszom
mamy pomoce dydaktyczne do uprawy roœlin i do
eksperymentów przyrodniczych. Od wiosny do koñ-
ca czerwca przedszkolaki podlewaj¹ roœliny, usuwaj¹
suche i zwiêd³e liœcie, dbaj¹ o parapetowy ogródek i
zbieraj¹ plony. Wyhodowane roœliny jak rze¿ucha,
szczypior spo¿ywamy podczas œniadania. Bardzo czê-
sto udaje siê mam wyhodowaæ ziemniaki. Dziêki temu
doœwiadczeniu dzieci ju¿ wiedz¹, ¿e ziemniaki nie
rosn¹ w sklepie, ale posadzony ziemniak w ziemi
rozmna¿a siê pod ziemi¹ i z jednego mo¿e byæ bar-
dzo du¿o bulw ziemniaczanych.

Bardzo ciekawym przedsiêwziêciem PK LOP jest
organizacja corocznie w kwietniu „Tygodnia Zie-
mi”. Podczas tego tygodnia dzieci uczestnicz¹ w
prezentacjach multimedialnych w czasie których
dzieci np. ucz¹ siê segregowaæ odpady, poznaj¹
ekosystemy, poznaj¹ Ÿród³a energii odnawialnej. W
innym dniu dwie grupy z przedszkola prezentuj¹
przyrodniczy program artystyczny dla innych dzie-
ci. Przedszkolaki w tym tygodniu przygotowuj¹ pla-
kat w ka¿dym roku jest inny temat np. „Drzewo”;
„• ród³a energii odnawialnej”. Jednego dnia w tym
ekologicznym tygodniu jest prezentacja piosenki
ekologicznej rozœpiewane przedszkolaki poprzez
œpiew piosenki podkreœlaj¹ znaczenie przyrody dla
ludzi. Na podsumowanie tego pe³nego dobrej zaba-
wy tygodnia rodzice z dzieæmi w domu przygoto-
wuj¹ strój z odpadów nastêpnie przy muzyce ka¿dy
prezentuje ciekawe pomys³y mody ekologicznej.

Mamy nawi¹zan¹ œcis³¹ wspó³pracê z Zespo³em
Parków Krajobrazowych Województwa Zachodnio-
pomorskiego z Pracowni¹ Przyrodnicz¹ na G³êbokim,
Nadleœnictwem Kliniska, Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie, Lig¹ Ochrony Przyrody wspó³praca polega
wspieraniu nas przedszkola w podjêtych przez nas
przedsiêwziêciach np. konkursach (nagrody), przed-
stawiciele uczestnicz¹ w uroczystoœciach przedszkol-
nych, przedstawiaj¹ prelekcje lub przeprowadzaj¹
warsztaty z zakresu edukacji przyrodniczej.

To niektóre dzia³ania z szeroko pojêtej eduka-
cji ekologicznej w naszym przedszkolu. Wpro-
wadzony w tym roku szkolnym program innowa-
cyjny z eksperymentów poszerzy³ mo¿liwoœci
praktycznego eksperymentowania i doœwiadcza-
nia dzieci z zakresu ma³ej fizyki, chemii, biolo-
gii i przyrody. Efekty z tego zakresu ju¿ s¹ wi-
doczne w rozwoju naszych wychowanków.

Renata Wiœniewska
- nauczycielka, Przedszkole Publiczne Nr 3

„Pentliczek” w Szczecinie

„Tak to z ma³ych przyczyn, skutki s¹ ogromne”
– powiedzenie Tadeusza ¯eleñskiego Boya1 jak
¿adne inne znajduje odbicie w pewnym projekcie.

Zaczê³o siê banalnie, nic nadzwyczajnego, ot
zwyk³e zajêcia plastyczne. Dzieci dosta³y za za-
danie narysowanie przyrody. Mia³y zrobiæ to tak
jak chc¹, uj¹æ temat dowolnie i dobraæ œrodki
plastyczne takie, jakie same uznaj¹ za w³aœciwe.
Wszystkie pracy by³y pogodne, kolorowe, pe³ne
kwiatów, zwierz¹tek i s³oñca. Nie by³o ¿adnej pra-
cy smutnej z zastosowaniem ciemnych kolorów.

Pokaza³am zdjêcia zmienionego przez dzia³alnoœæ
cz³owieka krajobrazu: dymi¹ce kominy, ha³dy mia³u
wêglowego, betonowe ulice bez zieleni. Nastêpne
zdjêcia przedstawia³y fragment lasu, parku w mieœcie
oraz ulice z drzewami, klombami i ³aweczkami.

Dzieci stanowczo odrzuci³y zdjêcia prezentowane,
jako pierwsze. Uzna³y je za brzydkie, smutne, stwier-
dzi³y, ¿e nie chcia³yby mieszkaæ w takim otoczeniu.
Nietrudno odgadn¹æ, ¿e nastêpne zdjêcia wywo³a³y
entuzjazm, zosta³y uznane za bardzo ³adne.

To by³ ten moment, ¿eby przemieniæ intuicyjne od-
czuwanie piêkna na dzia³ania kierowane rozumem. Za-
mierzenia te wpisa³y siê w realizowany program „Moje
miasto bez elektroœmieci” oraz program projakoœciowy
„Przyrodniczy œwiat od najm³odszych lat”.

Pierwszy z nich zosta³ objêty honorowym patrona-
tem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Œro-
dowiska i jest realizowany w naszym przedszkolu od
wrzeœnia 2015 r. koñca maja 2017 r. Celem progra-
mu jest szeroko rozumiana edukacja dzieci w zakre-
sie prawid³owego postêpowania ze zu¿ytym sprzê-
tem elektrycznym i elektronicznym oraz aktywizo-
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wanie rodziców i dzieci do prawid³owej segregacji,
co stanowi integralny element dzia³añ edukacyjnych.
Rodzice przynosz¹ i sk³aduj¹ w wydzielonym miej-
scu w naszym przedszkolu przedmioty o mniejszych
gabarytach: (np. telefon komórkowy, klawiatura, ak-
cesoria komputerowe, radio przenoœne, toster, czaj-
nik, suszarka do w³osów, magnetowid, zabawki elek-
tryczne), natomiast wiêksze mog¹ oddaæ do wydzie-
lonych punktów, których wykaz jest wywieszony
przed ka¿d¹ sal¹. Za oddane elektroœmieci na koncie
przedszkola gromadzone s¹ punkty, które pod ko-
niec akcji wymienimy na nagrody rzeczowe. Po za-
koñczeniu projektu za zgromadzone punkty mo¿e-
my wybraæ nagrody. Rodzice na ka¿dym etapie s¹
informowani o przebiegu akcji i anga¿uj¹ siê aktyw-
nie w projekt czego dowodem jest liczba zgroma-
dzonych do tej pory punktów – 2280 punktów.
Oprócz aktywnego zbierania elektroœmieci nauczy-
ciele wszystkich grup, realizuj¹ scenariusze zajêæ opra-
cowane z uwzglêdnieniem wiadomoœci dotycz¹ce se-
gregacji œmieci i ochrony œrodowiska. Przeprowadza-
ne s¹ zajêcia pogl¹dowe i wykonywanie praktycz-
nych dzia³añ. Dzieci same segreguj¹ œmieci, decy-
duj¹ do jakiego pojemnika mog¹ je wrzuciæ. Wiedz¹,
które œmieci mo¿na dalej przetworzyæ, a które nie
wolno wyrzucaæ do ¿adnego œmietnika oraz rozkrê-
caæ, rozbieraæ na czêœci (np. elektroœmieci).

Drugim projektem jest program projakoœciowy re-
alizowany w ramach miejskiego programu pracy z
wychowankiem przedszkola ogrody wyobraŸni:
ogród m¹drej sowy. Adresatem mojego programu s¹
dzieci 4 letnie, uczêszczaj¹ce do dwóch grup: Tê-
czowe Rybki i Biedronki. Programem zosta³o objê-
tych 17 osób. Realizowany jest od wrzeœnia 2016 r.
do maja 2017 r. Celem ogólnym programu jest: roz-
budzanie potrzeby kontaktu z przyrod¹, kszta³towa-
nie wyobra¿eñ i pojêæ przyrodniczych na podstawie
obserwacji i doœwiadczeñ oraz ukazywanie zale¿no-
œci stanu œrodowiska od dzia³alnoœci cz³owieka, za-
poznanie z podstawowymi zale¿noœciami miêdzy œro-
dowiskiem i cz³owiekiem oraz kszta³towanie poczu-
cia wspó³odpowiedzialnoœci za stan œrodowiska przy-
rodniczego, uczenia wnioskowania, myœlenia, prze-
widywania skutków dzia³alnoœci cz³owieka. W reali-
zacji programu wykorzystujê metodê samodzielnych
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Szkole Podstawowej Nr 29

Odpowiedzialni
za œrodowisko

doœwiadczeñ, metodê kierowania w³asn¹ dzia³alno-
œci¹ dziecka oraz metodê zadañ stawianych dziecku.
Z metod ogl¹dowych- obserwacje, pokaz oraz udo-
stêpnianie zdjêæ, filmów, prezentacji multimedial-
nych. Metody s³owne to rozmowy, opowiadania, za-
gadki, objaœnienia i instrukcje. Metody aktywizuj¹-
ce: burza mózgów, metoda projektów, gry dydak-
tyczne. Dzieci aktywnie uczestnicz¹ w zajêciach.
Oprócz nabywania nowych wiadomoœci, samodziel-
nie wykonuj¹ doœwiadczenia np. z wod¹, powietrzem,
gleb¹ wykonuj¹ sa³atki z owoców krajowych i egzo-
tycznych, rozpoznaj¹ smaki ró¿nych gatunków mio-
du, orzechów i nasion jadanych. Dzieci najbardziej
zaanga¿owane s¹ w sytuacjach, kiedy samodzielnie
przeprowadzaj¹ doœwiadczenia i wyci¹gaj¹ wnioski
na podstawie osi¹gniêtego wyniku. Zakoñczone suk-
cesem dzia³ania, wzmacniaj¹ ich poczucie wartoœci,
a tak¿e zachêcaj¹ do dalszych poszukiwañ.

Projekt przyrodniczy jest skuteczny wtedy, gdy daje
dziecku szansê na ciekawe poznawanie przyrody,
umo¿liwia dzia³anie oraz inicjuje zainteresowania
przyrodnicze.

1. Boy „S³ówka” – Mistrzowi Styce.

Kornelia Ba³abuch
Przedszkole Publiczne Nr 9

w Szczecinie

O tym, ¿e nale¿y dbaæ o nasze œrodowisko, przy-
rodê mówi siê coraz wiêcej. Wzrasta tak¿e spo-
³eczna œwiadomoœæ i odpowiedzialnoœæ cz³owie-
ka za to, co nas otacza. Powstaj¹ coraz to nowe
kampanie maj¹ce na celu kreowanie dzia³añ pro-
ekologicznych. Dobrze wiemy, ¿e nale¿y oszczê-
dzaæ wodê, energiê elektryczn¹, segregowaæ œmie-
ci czy dbaæ o przyrodê. Dlatego te¿ rola nauczy-
ciela jest tak wa¿na w procesie wdra¿ania jed-
nostkê w najpierw uœwiadamianie, wyuczenie a
nastêpnie stosowanie pewnych dzia³añ przeradza-
j¹cych siê z czasem w nawyki maj¹ce na celu
wspomaganie i ochronê naszej jedynej Matki
Natury. Nawyki te nale¿y zaszczepiaæ ju¿ od naj-
m³odszych lat dziecka, gdy¿ wiedzê i dzia³ania
proekologiczne trzeba wyuczyæ i wyrobiæ w dziec-
ku. Nie przychodz¹ one samoistnie. Jest to ele-
ment wyczulenia i pobudzenia empatii na dobro-
dziejstwa przyrody, musi ono wiedzieæ jaki jest
cel dzia³añ proekologicznych, ku czemu maj¹ one
s³u¿yæ i jakie efekty przynosiæ. To, ¿e owa wie-
dza powinna pojawiæ siê w ¿yciu dziecka jak naj-
wczeœniej mo¿emy ju¿ wy³oniæ z Podstawy Pro-
gramowej Wychowania Przedszkolnego, która
mówi o uwra¿liwianiu na œwiat przyrody. Czêsto
siê tak zdarza, ¿e dziecko po raz pierwszy z dzia-
³aniami i wiedz¹ maj¹c¹ na celu ochronê nasze-
go œrodowiska i wspomagania przyrody styka siê
w³aœnie w przedszkolu, gdzie organizowane s¹
ró¿ne zajêcia, warsztaty, pogadanki czy spotka-
nia plenerowe. Wzbogacenie wiedzy dziecka jest
tak¿e istotne, gdy ma ono konkretne przyk³ady
wzorów zachowañ proekologicznych z najbli¿-
szego otoczenia, zw³aszcza domu rodzinnego,
gdzie rodzice zwracaj¹ uwagê, aby œmieci wrzu-
caæ do odpowiednich pojemników na odpady,
gasz¹ œwiat³o po wyjœciu z pomieszczenia, zakrê-
caj¹ wodê podczas mycia zêbów czy nie wyrzu-
caj¹ papierków na chodnik. Dziecko jest dosko-
na³ym obserwatorem otaczaj¹cego je œwiata i
choæby na pozór ma³o istotne nawyki szybko
wychwyci, zauwa¿y i bêdzie postêpowa³o, tak
jak dostrzeg³o to u osób znacz¹cych ze swojego
otoczenia. Dlatego, tak wa¿ne jest, aby uczyæ
dzieci poprzez dawanie im dobrego przyk³adu ze
strony osób doros³ych. Wówczas, jaki by mia³o
sens, mówiæ dziecku „nie wolno œmieciæ”, a parê
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minut póŸniej wyrzuciæ niepotrzebny papierek z
kieszeni na chodnik.

Segregacja œmieci
Jednym z wielu ró¿norodnych dzia³añ, aby za-

szczepiæ w dzieciach nawyki proekologiczne re-
alizowane w naszym przedszkolu by³o poszerze-
nie wiedzy dzieci o koniecznoœci segregowania
odpadów. Pierwszym elementem i najbardziej istot-
nym by³a rozmowa dlaczego nie wolno œmieciæ,
jakie mog¹ byæ skutki dla œrodowiska, gdy je
zanieczyszczamy i oczywiœcie czy wiemy ju¿, jak
segregowaæ œmieci. W tym celu poszliœmy na wy-
cieczkê do jednego ze szczeciñskich ekoportów,
gdzie wnikliwie dowiedzieliœmy siê, jak d³ugo
potrafi¹ rozk³adaæ siê œmieci. Szczególnie zwró-
ciliœmy uwagê na niebezpieczne i d³ugo rozk³a-
daj¹ce siê torby foliowe i butelki plastikowe, które
s¹ w obecnych czasach powszechnie stosowane i,
niestety, u¿ywane czêsto tylko na chwilê, w dro-
dze ze sklepu do naszych domów, a nastêpnie
wyrzucane. Cenn¹ wiedz¹ okaza³y siê dla nas in-
formacje o „recyklingu”, czyli przetwarzaniu i od-
zyskiwaniu niektórych materia³ów i produkowa-
niu z nich nowych. Jednak najwiêksze zaintere-
sowanie wœród dzieci wzbudzi³y wielkie konte-

Sprz¹tanie naszego miasta
Gdy po wycieczce do ekoportu nabyliœmy

wa¿n¹ dla nas wiedzê na temat segregacji œmie-
ci przyszed³ czas na dzia³ania praktyczne. I tak
przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 29
wziê³y udzia³ w organizowanej przez Miasto
Szczecin akcji ekologicznej „Misja dzieci –
Szczecin bez œmieci”, którego za³o¿eniem by³o
posprz¹tanie wyznaczonego terenu. W naszym
przypadku by³ to obszar znajduj¹cy siê w bli-
skim s¹siedztwie przedszkola. Przed rozpoczê-
ciem naszej misji zwróciliœmy szczególn¹ uwa-
gê na bezpieczeñstwo oraz higienê. Z du¿¹
ostro¿noœci¹ podeszliœmy do odpadów, które
mog¹ nam zrobiæ krzywdê lub nas zraniæ, jak w
przypadku pot³uczonego szk³a czy ostrych kra-
wêdzi ró¿nego rodzaju odpadów. Oczywiœcie pa-
miêtaliœmy tak¿e o kamizelkach odblaskowych,
które da³y nam pewnoœæ, ¿e jesteœmy widoczni
oraz o ochronnych rêkawiczkach podczas sty-
kania siê z ró¿nego typu odpadami. Odpady,
które znajdywaliœmy w pobliskim parku by³y
skrupulatnie segregowane. Podczas naszej ciê¿-
kiej pracy byli z nami osoby z Wydzia³u Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Œrodowiska, któ-
rzy wyczerpuj¹c¹ odpowiadali na nasze pytania
i dzielili siê z nami swoj¹ wiedz¹ w zakresie
dzia³añ proekologicznych. Po zakoñczeniu na-
szej misji, gdy w okolicy nie by³o ju¿ ani jedne-
go papierka czy plastikowej butelki przyszed³
czas rozwa¿añ i wyci¹gania wniosków. Dzieci
same zwróci³y uwagê, ¿e to bardzo nie ³adnie
wyrzucaæ œmieci na trawnik czy chodnik, jest to
nie kulturalne i œwiadczy o naszym podejœciu i
traktowaniu œrodowiska, a tak¿e same stwierdzi-
³y, ¿e nie chcia³yby przebywaæ, odpoczywaæ czy
spacerowaæ w otoczeniu, które jest zaœmiecone.
Naturalnym wnioskiem z naszych dzia³añ by³y
zapewnienia przedszkolaków, ¿e same nie bêd¹

Wycieczka do ekoportu przy ul. Leszczynowej w Szczecinie.

Segregacja odpadów du¿ych.

nery znajduj¹ce siê na terenie ekoportu. Teraz ju¿
wiemy, ¿e gdy zepsuje siê w domu lodówka, pral-
ka czy monitor od komputera nale¿y takie przed-
mioty przywieŸæ do ekoportu i oddaæ je do jed-
nego z tych du¿ych kontenerów, gdy¿ nie s¹ to
rzeczy, które wyrzucamy do naszych osiedlowych
czy przydomowych œmietników.

Dlatego te¿ w naszym przedszkolu dbaj¹c o
ochronê œrodowiska i wdra¿aj¹c dzieci do stoso-
wania nawyków proekologicznych regularnie or-
ganizujemy zbiórkê ¿arówek czy baterii, aby œwia-
domoœæ dzieci wzros³a, ¿e s¹ to przedmioty wy-
magaj¹ce specjalnej segregacji i utylizacji.
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ju¿ œmieci³y, a nawet gdy zobacz¹ na ziemi jakiœ
papierek, to go podnios¹ i wyrzuc¹ do œmietnika.
By³a to dla wszystkich cenna nauka, ¿e o nasze
otoczenie, przyrodê trzeba dbaæ i j¹ szanowaæ.

Zazieleniamy Szczecin
Przedszkolaki wziê³y tak¿e udzia³ w spo³ecz-

nej akcji na rzecz zazieleniania miasta zwanej
„Krokusow¹ Rewolucj¹”, której celem by³o prze-
niesienie kwiatowych kobierców z reprezentacyj-
nej czêœci miasta – czyli Jasnych B³oni, do ró¿-

Utrwalenie zasad segregacji œmieci.

Sprz¹tanie œmieci w pobli¿u przedszkola.

Wszystkie odpady trafia³y do specjalnego worka.

norodnych obszarów Szczecina, tak aby nasze
piêkne miasto wczesn¹ wiosn¹ zakwit³o w kolo-
rach krokusowych kwiatów. Cebulki by³y sadzo-
ne praktycznie wszêdzie, dlatego te¿ pierwsz¹
myœl¹ naszych przedszkolaków by³a chêæ posa-
dzenia takich cebulek w naszym przy przedszkol-
nym ogródku, wœród innych kwiatów i krzewów.
I tak dziêki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej otrzy-
maliœmy cebulki krokusów, które obsadzaliœmy
na naszym przedszkolnym ogródku. Przy okazji
dowiedzieliœmy siê du¿o ró¿nych ciekawostek o
tych piêknych, zakwitaj¹cych wiosn¹ kwiatach
oraz ich ró¿norodnej i bogatej w odcienie kolo-
rystyce. Nasz trawnik za parê miesiêcy zmieni siê
w prawdziwe krokusowe pola, które bêdziemy
mogli podziwiaæ przez d³ugi, d³ugi czas. Gdy
nasta³ ten d³ugo wyczekiwany moment zarówno
przedszkolaki, rodzice jak i przechodnie nie mo-
gli oderwaæ oczu od naszych œlicznych ¿ó³to-fio-
letowych krokusów. W blasku s³oñca w bujnej
zielonej trawie wygl¹da³y zjawiskowo. Nie doœæ,
¿e by³y symptomem wyczekiwanej przez wszyst-
kich zbli¿aj¹cej siê wiosny, to do tego napawa³y
nas dum¹, ¿e ten dywan z kwiatów powsta³ dziê-
ki nam. Przedszkolaki by³y zachwycone i bardzo
dumne, zdeklarowa³y siê, ¿e bêd¹ dogl¹daæ, pie-
lêgnowaæ i dbaæ o nasz krokusowy k¹cik.

Jesteœmy przygotowani do sadzenia cebulek.

Trzeba byæ bardzo ostro¿nym, aby nie uszkodziæ cebulki.
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Dzieñ Ziemi

Przybli¿aj¹c dzieciom tematykê ekologii i posza-
nowania dla naszego œrodowiska i naszej planety,
co roku obchodzimy w naszym przedszkolu Œwia-
towy Dzieñ Ziemi. Jest to czas kiedy wspólnie za-
stanawiamy siê, w jaki sposób, i co jeszcze mo¿emy
zrobiæ, aby chroniæ oraz wspomagaæ œrodowisko
naturalne, bo chcemy, aby nasza planeta by³a czy-
sta i zielona. Jako "mali ekolodzy" i przyjaciele przy-
rody sk³adamy przyrzeczenia, ¿e bêdziemy stra¿ni-
kami natury, bêdziemy j¹ chroniæ, oszczêdzaæ wodê,
dbaæ o zieleñ i kwiaty, drzewa szanowaæ i oczywi-
œcie pr¹du nie marnowaæ. Oprócz wspólnej zabawy,
przy której wiele siê uczymy, odbywaj¹ siê tak¿e
konkursy i quizy sprawdzaj¹ce nasz¹ wiedzê z za-
kresu dzia³añ ekologicznych. Wspólnie wykonuje-
my plakaty o tematyce „nasza ziemia”, które potem
zajmuj¹ honorowe miejsca w naszym przedszkolu i
przypominaj¹ nie tylko dzieciom, ale tak¿e doro-
s³ym, ¿e nasze œrodowisko, przyroda jest jedyna i
niepowtarzalna, delikatna i krucha, a jej kondycja i
stan zale¿y od dzia³alnoœci cz³owieka.

Plakat „Nasza Ziemia”.

Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci ju¿ od
najm³odszych lat nabywaj¹ podstawow¹ wiedzê z
ekologii oraz o g³ównych nawykach proekologicz-
nych. Nauczyciele uwra¿liwiaj¹ dzieci na to, aby
mia³y œwiadomoœæ, ¿e z przyrod¹ nale¿y ¿yæ w har-
monii, to ona daje nam swoje dobrodziejstwa, dzie-
li siê z cz³owiekiem tym co, ma najcenniejszego.
Przyroda bez cz³owieka sobie poradzi, natomiast
cz³owiek bez niej ju¿ nie. W czasach tak szybkiego
rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego, tro-
chê o tym zapominamy. Tu pojawia siê wa¿na rola
nauczycieli i placówek przedszkolno-szkolno-wy-
chowawczych, aby naszym ma³ym pociechom jak
najwczeœniej przybli¿aæ zasady w³aœciwego postê-
powania. Bo dobra, wartoœciowa edukacja naszych
dzieci to przysz³oœæ naszej planety.

mgr Anna Trzeœniewska
– nauczyciel w Przedszkolu Publicznym Nr 29

w Szczecinie „Mali Odkrywcy”

„Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna
tylko konsekwencje”.

                                         Robert Ingersoll

Ka¿dy cz³owiek, tak¿e dziecko mo¿e wp³ywaæ
na œrodowisko. Otaczaj¹ca nas przyroda jest bez-
cennym skarbem, a szacunku do niej powinni-
œmy uczyæ ju¿ od najm³odszych lat. Dzieci w
wieku przedszkolnym ucz¹ siê szybciej i ³atwiej,
dlatego mo¿na wyrobiæ w nich w³aœciwe posta-
wy proekologiczne.

W celu uœwiadomienia dzieciom negatyw-
nych skutków wp³ywu cz³owieka na œrodowi-
sko, nawi¹za³yœmy wspó³pracê z Fundacj¹ Zrów-
nowa¿onego Rozwoju i wziê³yœmy udzia³ w
Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjny czyli
ABC klimatu. G³ównym celem przeprowadzo-
nych warsztatów by³o zrozumienie zale¿noœci
miêdzy dzia³aniami ludzi, a ich skutkami dla
œrodowiska. Istotnym aspektem zajêæ by³a te¿
mo¿liwoœæ eksperymentalnego badania przez
dzieci niektórych fizycznych w³aœciwoœci ich
naturalnego otoczenia, pozwalaj¹cego na lep-
sze zrozumienie œrodowiska, a tak¿e inicjuj¹ce
w naszych podopiecznych zdolnoœæ do logicz-
nego wyjaœniania obserwowanych zjawisk w
przyrodzie. W warsztatach wziê³y udzia³ dzieci
z dwóch grup wiekowych czyli 4 i 5 latki. Sce-
nariusze zajêæ napisa³yœmy wed³ug w³asnego
pomys³u oraz skorzysta³yœmy z materia³ów, fil-
mów, które otrzyma³yœmy od Fundacji Zrów-
nowa¿onego Rozwoju.

Zajêcia w obu grupach wiekowych obejmo-
wa³y podobn¹ tematykê, dostosowan¹ w zakre-
sie metodycznym do mo¿liwoœci poznawczych
i poziomu rozwojowego dzieci, dotycz¹c¹ zja-

„O klimacie
dla dzieci”

Przedszkole Publiczne Nr 46
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wisk pogodowych, znaczenia i cech wody, po-
wietrza, drzew, oraz koniecznoœci zagospoda-
rowania odpadów.

Dzieci bardzo chêtnie uczestniczy³y w zajêciach,
podejmowa³y czynnoœci proponowane przez na-
uczycieli i wykonywa³y eksperymenty. Podczas
warsztatów du¿¹ rolê odegra³ przekaz multime-
dialny, dziêki któremu dzieciom by³o ³atwiej zro-
zumieæ omawiane tematy. W trakcie zajêæ stara-
³yœmy siê przedszkolakom uœwiadomiæ wp³yw
cz³owieka na klimat. Wyjaœnia³yœmy i utrwala³y-
œmy poprzez zabawê motta, którymi koñczy³y siê
filmy. Treœci przedstawia³yœmy w sposób jasny i
czytelny dla ma³ego odbiory. Podsumowaniem
warsztatów by³ quiz, za udzia³ w którym dzieci
otrzyma³y dyplomy.

Kszta³towanie postaw i nawyków proekologicz-
nych, wcale nie jest proste, zw³aszcza jeœli zale¿y
nam na czymœ wiêcej ni¿ „puste gesty”. Nasza
postawa i dobry przyk³ad rozbudz¹ wœród dzieci
wra¿liwoœci na piêkno przyrody. W naszym przed-
szkolu dzieci z pomoc¹ nauczyciela tworz¹ „Zie-
lone k¹ciki”, w których sadz¹ cebulê, fasolê, siej¹
ró¿ne nasiona. Uœmiech na twarzy dziecka, kiedy
zobaczy kie³ki swojej pracy jest bezcenny. Re-
alizuj¹c podstawê programow¹ wychowania przed-
szkolnego czêsto organizujemy zajêcia w plene-
rze poprzez wycieczki, wyjœcia i spacery, dziêki,
którym dzieci maj¹ mo¿liwoœæ bezpoœredniego
kontaktu z przyrod¹. We wspó³pracy z Towarzy-
stwem Opieki nad Zwierzêtami bierzemy udzia³
w „Maratonie Makulaturowym”. Zbieramy ga-
zety, papier, opakowania kartonowe, które zamie-
niane s¹ na leki dla zwierz¹t ze schroniska. Dziê-
ki naszym dzia³aniom dzieci wiedz¹, co to jest
recykling. Efektem w³aœciwego edukowania dzieci
bêd¹ owoce w postaci ludzi œwiadomych zagro-
¿eñ i aktywnie dbaj¹cych o ¿ycie na czystej Zie-
mi. Ekologia dla dziecka bêdzie czymœ natural-
nym i oczywistym. Bêdzie stylem ¿ycia i œwiado-

mie podejmowanych decyzji wynikaj¹cych z sza-
cunku dla przyrody.

SCENARIUSZ ZAJÊCIA
W GRUPIE DZIECI 4 -letnich
opracowa³a mgr Anita Micha³owska
Przedszkole Publiczne Nr 46 w Szczecinie

Temat dnia: Od drzewa do papieru.
Cele ogólne:
• poznanie cyklu rozwojowego drzew;
• kszta³towanie postaw proekologicznych;
• budzenie zainteresowania otaczaj¹cym œwia-

tem na przyk³adzie drzew;
• zapoznanie ze sposobami obliczania wieku

drzewa;
• zapoznanie z podstawowymi etapami produk-

cji papieru.

Cele szczegó³owe ( dziecko):
• wie, jakie s¹ etapy rozwojowe drzewa;
• wie jak bardzo wa¿ne s¹ drzewa w ¿yciu cz³o-

wieka;
• wie, jak oblicza siê wiek drzewa;
• wie z jakich surowców produkuje siê papier;
• rozumie procesy technologiczne zwi¹zane z

produkcj¹ papieru;

Metody:
a. czynne
b. ogl¹dowe
c. s³owne
Metody nowatorskie: Weroniki Sherborn, bu-

rza mózgów J. Osborna
Formy: indywidualna, zespo³owa, grupowa.
Pomoce:
– p³yta z filmem pt. „Kaktus i Ma³y” – odcinek

13 pt. „Dlaczego papier z piwnicy mo¿na na drze-
wo przeliczyæ?”

– historyjka obrazkowa pt. „Jak roœnie drzewo?”
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– ilustracje przedstawiaj¹ce powstawanie papieru;
– tamburyno;
– miara krawiecka;
– ilustracje przedstawiaj¹ce s³oje drzewa;
– papierowe torebki, pude³ka, pojemniki, kosz

na œmieci, zegar;
– klej;
– kartki;
– karta pracy.

PRZEBIEG ZAJÊCIA:
1. Powitanie wed³ug propozycji dzieci.
2. Ogl¹danie filmu pt. ,,Dlaczego papier z piw-

nicy mo¿na na drzewo przeliczyæ?"
3. Rozmowa kierowana nawi¹zuj¹ca do obej-

rzanego filmu.
– O czym by³ ten film?
– Co to jest makulatura?
– Dlaczego zbieramy makulaturê? – przypo-

mnienie pojêcia recykling
– Gdzie mo¿na oddaæ makulaturê? – przypo-

mnienie o zbieraniu makulatury w przedszkolu w
ramach akcji pt. „Maraton makulaturowy”

– Z czego powstaje papier?
4. Rozwi¹zanie zagadki.
„Ma koronê, choæ królem nie jest

Piêknie szumi, gdy wiatr wieje.

Wiosn¹ pokrywa siê listkami

W lecie ch³odzi ciê przyjemnie

Zim¹ stoi nagie, ale nadal piêkne”. ( drzewo)
5. Historyjka obrazkowa pt. „Jak roœnie drzewo”.
Dzieci wspólnie z nauczycielem uk³adaj¹ eta-

py rozwoju drzewa. Nauczyciel wyjaœnia, jak
oblicza siê wiek drzewa (¿ywego mierzy ob-
wód) œciêtego (liczy siê s³oje – ka¿dy s³ój je-
den rok). Pokazanie obrazka przedstawiaj¹ce-
go s³oje i uœwiadomienie dzieciom jak d³ugo
roœnie drzewo. Nastêpnie nauczyciel proponu-
je dzieciom samodzielne obliczenie wieku drze-
wa. Dzieci dziel¹ siê na zespo³y i rozdaje ilu-
stracje przedstawiaj¹ce s³oje.

6. Zabawa „Pi³owanie drzewa” wg metody
Weroniki Sherborne.

Dzieci poruszaj¹ siê przy akompaniamencie
tamburyna. Gdy nauczyciel przestaje graæ do-
bieraj¹ siê parami, staj¹ naprzeciwko siebie, po-
daj¹ sobie skrzy¿owane rêce i wykonuj¹ nimi
rytmiczne ruchy naœladuj¹ce pi³owanie drzewa.
Zabawê powtarzamy kilka razy, ale raz dzieci
pi³uj¹ drzewa na stoj¹co, raz klêcz¹c, a raz w
przysiadzie skrzy¿nym.

7. Praca z obrazkiem pt. „Jak powstaje pa-
pier?”

A. W lesie drwale œcinaj¹ drzewa.

B. Pnie przewo¿one do tartaków, gdzie ciête s¹
na deski.

C. Deski przewo¿one s¹ do fabryki papieru,
gdzie szatkuje siê je na drobne kawa³ki.

D. W kot³ach wióry s¹ gotowane i mieszane.
Powstaje z nich papka. Na olbrzymich sitach od-
s¹cza siê j¹ z wody.

E. Na koniec walce prasuj¹ cienk¹ wstêgê i
wysuszaj¹ j¹. Tak powsta³y papier zwijany jest w
olbrzymie bele.

8. Eksperyment pt. „Drzewa rosn¹ d³ugo, ale
gin¹ szybko”.

Nauczyciel przynosi ró¿ne papierowe torebki, pu-
de³ka i pojemniki na ich zawartoœæ, zegar, kosz na
odpady papierowe. Prosi dzieci, aby obserwowa³y
ma³¹ wskazówkê i kontrolowa³y czasu, a sama prze-
sypuje np. cukier, ry¿, herbatê. Nauczyciel wyjaœnia
dzieciom, ¿e ma³o czasu potrzeba na wyrzucenie pa-
pieru, ale drzewo musi rosn¹c bardzo d³ugo, ¿eby
mo¿na by³o je wykorzystaæ do produkcji papieru.
Na oczach dzieci nauczyciel coœ rysuje, potem przy-
gl¹da siê temu, krêci g³ow¹ i wyrzuæ do œmieci. Po-
nownie coœ rysuje i znów wyra¿a swoj¹ dezaprobatê.
T³umaczy, ¿e chcia³ narysowaæ s³oneczko, ale nie
jest zadowolony i udaje, ¿e chce podrzeæ kartkê, ale
ogl¹da j¹ z drugiej strony i sprawdza, ¿e ma ona
jeszcze drug¹ czyst¹ stronê i mo¿na j¹ wykorzystaæ.

9. Burza mózgów wg J. Osborna pt. „Jak mo-
¿emy oszczêdzaæ papier w przedszkolu”.

Dzieci podaj¹ swoje propozycje.
–  wykorzystywaæ kartki do rysowania,
– wykorzystywaæ skrawki papieru do prac pla-

stycznych,
– u¿ywaæ mniej papieru w toalecie,
– wykorzystywaæ gazety do wielu zabaw,
– szanowaæ ksi¹¿ki,
10. Karat pracy pt. ,,Jak roœnie drzewo."

Anita Micha³owska
Magdalena D¹bkowska

– nauczycielki Przedszkola Publicznego Nr 46

w Szczecinie
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„Z Matk¹ Natur¹
na Ty”

Przedszkole Publiczne Nr 62

Edukacja przyrodnicza jest czêœci¹ wychowa-
nia przedszkolnego. Jej celem jest zbli¿enie dziec-
ka do przyrody, ukszta³towanie w³aœciwego, opie-
kuñczego stosunku do roœlin i zwierz¹t, dopro-
wadzenie do zrozumienia stanowiska i roli cz³o-
wieka w przyrodzie. Obserwuj¹c zachowania dzie-
ci podczas zajêæ o tematyce przyrodniczej, ich
zaanga¿owanie w problemy ochrony œrodowiska
naturalnego w Przedszkolu Publicznym nr 62 w
Szczecinie, zosta³ wdro¿ony do realizacji program
przyrodniczy „Z Matk¹ Natur¹ na TY”. G³ów-
nym celem tego programu by³o kszta³towanie po-
stawy proekologicznej i zachêcane do pog³êbia-
nia wiedzy o otaczaj¹cym œwiecie przyrody.

Dziecko jest niestrudzonym badaczem przyrody,
dlatego stosunkowo ³atwo jest podtrzymywaæ w nim
zainteresowanie otaczaj¹cym œwiatem. Zabawy na
œwie¿ym powietrzu to czas obserwacji zmian zacho-
dz¹cych w przyrodzie. Wykonujemy wówczas do-
œwiadczenia zwi¹zane z powietrzem, poznajemy zna-
czenie wiatru w ¿yciu cz³owieka, a tak¿e Ÿród³a za-
nieczyszczeñ powietrza. Wspólnie wykonujemy wia-
tromierze i deszczomierze, a dzieci maj¹ mo¿liwoœæ
montowania ich na domowych balkonach.

Co roku, dzieci z naszego przedszkola bior¹
udzia³ w akcji „Sprz¹tanie Œwiata” oraz „Misja
dzieci – Szczecin bez œmieci?”. Staramy siê, aby
teren wokó³ naszego przedszkola by³ czysty i aby-
œmy mogli byæ z niego dumni. Jesieñ to równie¿
czas wzbogacania naszego ogrodu nowymi sadzon-
kami. Zasadziliœmy ju¿ krokusy, ró¿aneczniki, ma-
gnolie, a w obecnym roku, ka¿de dziecko mia³o
mo¿liwoœæ zasadzenia swojej tui z rodzicem.

W ramach programu, jesieni¹ zapoznajemy dzie-
ci z ró¿nymi sposobami przechowywania i przy-
rz¹dzania warzyw i owoców. Przygotowujemy

wówczas owocowe kompoty na zimê oraz kiszo-
ne ogórki. Sta³ym punktem kontaktu z przyrod¹
jest udzia³ w wycieczce do Zachodniopomorskiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
Tam uczymy siê rozpoznawaæ drzewa, ich owoce
oraz okreœlamy ich wiek. W³aœnie umiejêtnoœæ
okreœlania wieku drzew zaowocowa³a nowym
œwiêtem w naszym przedszkolu. Od dwóch lat
obchodzimy „Œwiêto Drzewa”. W tym roku na-
szym solenizantem zosta³ Kasztanowiec.

Dziêki obserwacji i doœwiadczaniu ró¿norod-
nych zjawisk, kszta³ci siê uwaga dziecka, jego
spostrzegawczoœæ, pamiêæ wzrokowa, sprawnoœæ
myœlenia i mowy. Œrodowisko przyrodnicze, pre-
zentuj¹ce ogromne bogactwo przedmiotów, zja-
wisk, kszta³tów i barw, umo¿liwia dzieciom po-
szerzenie wiedzy min. o roli œniegu w ¿yciu cz³o-
wieka. Dzieci podczas zajêæ poznaj¹ w³aœciwoœci
œniegu i lodu, wykonuj¹ doœwiadczenia, aby po-
znaæ zjawisko topnienia i zamarzania wody. Za-
k³adaj¹ równie¿ w³asne hodowle kryszta³ów soli.
Dowiaduj¹ siê, w jaki sposób powstaj¹ p³atki œnie-
gu, maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ stworzenia swojego
w³asnego p³atka œniegu. W naszym przedszkolu
organizujemy równie¿ quizy ekologiczne
„Wszystko wiem o niedŸwiedziu brunatnym”,
„Wiemy wszystko o lodowcach”, w których dzie-
ci maj¹ mo¿liwoœæ podzielenia siê swoj¹ wiedz¹
z rówieœnikami.

Przedszkolaki cyklicznie bior¹ udzia³ w spo-
tkaniach z Ekoedukatorami, mia³y równie¿ mo¿-
liwoœæ spotkania siê z Leœniczym z Nadleœnictwa
Kliniska. Dowiedzia³y siê o sposobach dokarmia-
nia zwierz¹t w czasie zimy. Korzystaj¹c z wie-
dzy, jak¹ uzyskaliœmy od leœniczego w tym roku,
przygotowaliœmy konkurs na „Najpiêkniejszy
karmnik”. Po rozstrzygniêciu konkursu karmni-
ki wywieszone zosta³y na drzewach wokó³ nasze-
go przedszkola. Dziêki uprzejmoœci Ligi Ochro-
ny Przyrody, mamy mo¿liwoœæ zapoznania siê z
mapami naszych lasów: Puszczy Bukowej, Parku
Leœnego G³êbokie oraz Nadleœnictwa Kliniska.
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Zak³adanie ogródków na salach to tradycja ka¿-

dego dziecka w naszym przedszkolu. Uprawiali-
œmy ju¿ fasolê, cebulê, rze¿uchê, ziemniaki, piko-
waliœmy równie¿ pomidory. Wykorzystuj¹c lupy
obserwujemy kie³kuj¹ce roœliny. Wspólnie z ogrod-
nikiem prowadzimy prace porz¹dkowe w naszym
ogrodzie. Prace hodowlane ucz¹ odpowiedzialno-
œci, obowi¹zkowoœci, umiejêtnoœci wspó³dzia³ania
w zespole, planowania zadañ i podzia³u wykony-
wanych czynnoœci pomiêdzy cz³onków grupy. W
okresie wiosennym wyposa¿eni w karty „Poszuki-

waczy wiosny” uczestniczymy w wycieczce po osie-
dlu, aby tropiæ zbli¿aj¹c¹ siê wiosnê. Dzieci maj¹
równie¿ mo¿liwoœæ zak³adania ró¿nych hodowli
zwierz¹t. Podjê³y siê ju¿ opieki nad œlimakami,
d¿d¿ownicami, œwink¹ morsk¹, karaczanem mada-
gaskarskim. Wykaza³y siê du¿¹ wra¿liwoœci¹ i za-
anga¿owaniem podczas opieki nad zwierzêtami.
Dzia³ania te wp³ywaj¹ na ich rozwój osobowoœci,
gdy¿ kszta³tuj¹ siê cechy charakteru, m. in. odpo-
wiedzialnoœæ, wytrwa³oœæ, opiekuñczy stosunek do
roœlin i zwierz¹t.

Wœród dzieci kszta³tujemy równie¿ odpowie-
dzialnoœæ za œrodowisko naturalne, poprzez udzia³
w obchodach „Œwiatowego Dnia Wody”. Dzieci
maj¹ wówczas mo¿liwoœæ dzielenia siê swoj¹
wiedz¹ z m³odszymi kolegami. Wskazuj¹ skutki
zanieczyszczenia wody, d³ugotrwa³ej suszy i nad-
miernych opadów. Zajêcia i zabawy przeprowa-
dzane tego dnia uœwiadamiaj¹ przedszkolakom
jak wielkie znaczenie ma woda w przyrodzie i
koniecznoœæ jej oszczêdzania. Mali przyrodnicy
oznaczaj¹ specjalnymi emblematami ³azienki w
przedszkolu, aby ich koledzy nie zapominali, ¿e
woda w naszym ¿yciu jest bardzo wa¿na.

Dziêki przyst¹pieniu do programu „Reba”, z
du¿ym zainteresowaniem bierzemy udzia³ w za-
jêciach i akcjach dotycz¹cych segregacji odpa-
dów. Uœwiadomi³y one nam, jakie znaczenie w
¿yciu codziennym ma segregacja œmieci, jak szko-
dliwy dla ludzi jest nieprawid³owo sk³adowany
zu¿yty sprzêt elektroniczny i elektryczny. Dzieci
pozna³y wspó³czesny problem, jaki istnieje ze

sk³adowaniem i utylizacj¹ sprzêtu elektrotechnicz-
nego. Wystawi³y w przedszkolu karton na zu¿yte
baterie.

Nasze przedszkole w roku 2015/2016 uczestni-
czy³o równie¿ w akcji „Maluchy ratuj¹ ropuchy”.
Ochotnicy ubrani w kamizelki odblaskowe,
od³awiali ropuchê szar¹ w okolicach Jeziora Szma-
ragdowego. Przedszkolaki zapozna³y siê z wybra-
nymi mieszkañcami gleby i ich znaczeniem dla
ludzi i przyrody, pozna³y znaczenie mrówek, kreta
i d¿d¿ownic. Prowadzi³y obserwacje przyrodni-
cze owadów z wykorzystaniem mikroskopu.

Tradycj¹ naszego przedszkola s¹ teatrzyki ekolo-
giczne prezentowane przez nauczycieli dla dzieci.
Wystawiliœmy ju¿ miêdzy innymi: „Jak rozweseliæ
Ziemiê”, „Posprz¹tajmy las”, „Leœna gromada”.
Niezwyk³ym prze¿yciem dla dzieci, jest ujrzeæ "swoj¹
Pani¹" wcielaj¹c¹ siê w jedn¹ z postaci.

Program ekologiczny realizowany w naszym
przedszkolu stwarza doskona³¹ okazjê do ekspe-
rymentowania, wspólnej zabawy, pobudzania
dzieciêcej wyobraŸni, a tak¿e mo¿liwoœci do szer-
szej edukacji na temat ochrony i zagro¿eñ doty-
cz¹cych œrodowiska naturalnego nie tylko dla
dzieci, ale równie¿ doros³ych. Realizacja progra-
mu w przedszkolu spowodowa³a, ¿e dzieci w
wiêkszym stopniu troszcz¹ siê o œrodowisko na-
turalne. Zmiany da siê zauwa¿yæ podczas najprost-
szych czynnoœci higienicznych, takich jak mycie
r¹k czy zêbów. Dzieci w trosce o œrodowisko sta-
raj¹ siê oszczêdzaæ wodê np. nalewaj¹ oszczêd-
nie wody do kubka podczas mycia zêbów. Pod-
czas zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci
wiedz¹, ¿e nie nale¿y zrywaæ kwiatów, ³amaæ ga-
³êzi i rzucaæ papierków na ziemiê. Realizowane
w ramach programu wycieczki i wyjazdy, umo¿-
liwiaj¹ dzieciom poznanie nowych ciekawych
miejsc i bezpoœredni¹ obserwacjê przyrody w te-
renie. Dzieci nabywaj¹ umiejêtnoœæ dostrzegania
piêkna w otaczaj¹cym nas œrodowisku. Podczas
rozmów z rodzicami utwierdzi³am siê w przeko-
naniu, ¿e realizacja programów przyrodniczych
w przedszkolu ma du¿e znaczenie. U dzieci kszta³-
tuj¹ siê pozytywne wiêzi ze œrodowiskiem przy-
rodniczym, odpowiedzialnoœæ za jego stan. Zdo-
bywaj¹ i doskonal¹ umiejêtnoœci obserwowania i
analizowania zjawisk przyrodniczych, a tak¿e
rozbudzana jest potrzeba kontaktu z przyrod¹ i
nabywania opiekuñczego stosunku do œwiata ro-
œlin i zwierz¹t.

Dorota Œlota³a
– nauczycielka, Przedszkole Publiczne Nr 62

w Szczecinie
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RELAKS
Z

KSI¥¯K¥

Edukacja ekologiczna zaczyna siê tak napraw-
dê w domu. W rozmowach z dzieæmi zawsze
dobrze podeprzeæ siê literatur¹. A im ciekaw-
sza i zabawniejsza bêdzie treœæ, na d³u¿ej zosta-
nie w pamiêci. Poni¿ej propozycje ksi¹¿ek, któ-
re warto mieæ na domowej pó³ce, ale równie¿
wykorzystaæ w trakcie zajêæ w przedszkolu i w
szkole.

Ekon i e bo -
rak, tytu³owy
bohater tej
ksi¹¿ki zapra-
sza doros³ych i
dzieci do swo-
jego œwiata.
Podró¿uje w
nim terenówk¹,
robi zakupy i
pranie, groma-
dzi œmieci,
ogl¹da telewizjê i korzysta z komputera przy w³¹-
czonym œwietle. Ekonieborak mieszka wœród nas,
mo¿e jest twoim krewnym, s¹siadem, mo¿e ty sam
niekiedy zachowujesz siê podobnie do niego?

Ka¿dy z nas pope³nia ekologiczne grzechy. Pro-
fesor Sumienie liczy na to, ¿e dokona siê w To-
bie EKOprzemiana! Poœmiejmy siê - my doroœli -
z samych siebie! Pozwólmy dzieciom poœmiaæ siê
z doros³ych! Zabawna ksi¹¿ka z ilustracjami zdol-
nej ilustratorki, Emilii Dziubak.

Draka Ekonieboraka
Eliza Saroma – Stêpniewska, Iwona Wierzba
il. Emilia Dziubak

Wydawnictwo Albus,2012

Poleca –
Monika Wilczyñska

(SzczecinCzyta.pl)

Tê ksi¹¿kê pole-
cam uwadze doro-
s³ych czytelników
ale równie¿ nasto-
latkom. Autorka
zachêca w niej do
u¿ywania domo-
wych œrodków czy-
stoœci zamiast de-
tergentów. S¹ nie-

Kolejna ksi¹¿-
ka to opowieœæ o
Sprê¿ynku - lu-
dziku-maskotce
s amodz i e l n i e
w y k o n a n y m
przez Antosia ze
starej sprê¿yny
zegara. Sprê¿y-
nek s³u¿y³ do za-
bawy, gdy Antoœ
chorowa³ na
ospê, potem sta³
siê jego nieod-
³¹cznym, bardzo m¹drym przyjacielem. Jak przy-
sta³o na ludzika powsta³ego zgodnie z ide¹ recy-
klingu, Sprê¿ynek wiele mówi o ochronie œrodo-
wiska. Zabawna historia o walorach edukacyjnych
przeplatana wspania³ymi, dowcipnymi i m¹dry-
mi wierszami.

Sprê¿ynek na tropie tajemnic
Ekologia
Agnieszka Fr¹czek
Ilustrator: Jola Richter-Magnuszewska

Wydawnictwo BIS, 2015

drogie i przyjazne dla nas oraz œrodowiska. W pierw-
szym rozdziale przypomina wiêc, czego nie mo¿e
zabrakn¹æ w domu, w którym dba siê o zdrowie.

Czasem bardzo siê nie chce, ale trzeba. Niekie-
dy siê zachce, ale nie wiadomo jak. Zarówno tym,
co maj¹ dwie lewe rêce, jak i tym z g³ow¹ na
karku, przyjdzie z pomoc¹ zaradnik domowy, któ-
ry prosto, wdziêcznie i pociesznie podpowie, jak
utrzymaæ w ryzach swoje cztery œciany.

Chocia¿ moda na perfekcyjnoœæ przeminê³a, to
paniom i panom domu przyda siê garœæ porad
babci, mam, ciotek, wujków i innych krewnych
oraz znajomych. Na dok³adkê dostaniemy cieka-
wostki z lamusa i kuriozalne przepisy sprzed lat,
na przyk³ad dowiemy siê o zbawiennym wp³ywie
kiszonej kapusty na czystoœæ dywanu. Nie zabrak-
nie te¿ receptur oryginalnych domowych wyro-
bów wszelkiej maœci i u¿ytecznoœci, a wszystko
to ujête w wyœmienit¹ formê graficzn¹, okraszone
dowcipnymi kola¿ami i ilustracjami.

Gospodyna. Zaradnik domowy
Kasia Dyna
Wydawnictwo Nasza Ksiêgarnia, 2016
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W Pa³acu literacko
Cykl spotkañ w Pa³acu M³odzie¿y z pisarzami i poetami nie tylko szczeciñskimi ma ju¿ swoj¹

tradycjê. W sali multimedialnej PM goœcimy, niemal co miesi¹c, artystów, którzy oddaj¹ Sztuce swój
talent, kreuj¹c swoje wizje piórem, pêdzlem, o³ówkiem, fotografi¹, tak¿e muzyk¹ czy tañcem. Okazuje
siê bowiem, ¿e literat chce wypowiadaæ siê nie tylko s³owem. Udowadniali to kolejni goœcie salonu
literackiego prowadzonego przez Zwi¹zek Literatów Polskich Oddzia³ w Szczecinie, któremu umo¿li-
wia te dzia³ania Dyrekcja i Pracownicy Pa³acu M³odzie¿y, tworz¹c niepowtarzalne klimaty kolejnych
wieczorów, za co organizatorzy serdecznie dziêkuj¹.

Wieczór 41
Spotkanie z…
Helen¹ Pilarsk¹

Wieczór 42
Spotkanie z…
Ma³gorzat¹ Hrycaj

Twórczoœæ, w tym
najnowszy album
malarsko-poetycki
„Powroty w obrazach
i s³owach” polickiej
artystki Heleny Pilar-
skiej, by³ tematem ko-
lejnego wieczoru lite-
rackiego w Pa³acu
M³odzie¿y. Poetka, pisarka i malarka z tytu³em ma-
gistra ekonomii to niezwyk³e po³¹czenie. Niezwy-
k³e jak ponad 80-letnia artystka, z któr¹ rozmowê
prowadzi³a Ró¿a Czerniawska - Karcz.

Licznie przybyli goœcie, w tym wielu przyjació³
oraz sympatyków twórczoœci artystki mia³o okazjê
wys³uchaæ wierszy i poematów z ust samej autorki.
Helena Pilarska œwietnie radzi sobie z wieloma ga-
tunkami. Do 2016 r. ukaza³o siê jedenaœcie pozycji
tej Autorki.Wœród utworów s¹ wiersze i bajki (pisane
np. na zamówienie dla wnuków) ale tak¿e sonety,
treny, ballady, limeryki, fraszki i proza poetycka.

Twórczoœæ poetki przesycona jest mi³oœci¹ do
natury, têsknot¹ do lat minionych, dzieciñstwa.
W swoich tekstach wspomina i przywo³uje ludzi,
którzy mieli wp³yw na jej ¿ycie, zachwyca siê
przyrod¹, bawi i wzrusza…

Helena Pilarska jest laureatk¹ wielu konkursów
poetyckich i wspó³autork¹ licznych antologii oraz
almanachów poetyckich. Pe³na pasji i chêci po-
dzielania siê z czytelnikami systematycznie pu-

Ma³gorzata Hrycaj
szczeciñska poetka, laure-
atka wielu konkursów po-
etyckich oraz redaktor ma-
gazynu Horyzont po raz
pierwszy zaprezentowa³a
swoje wiersze w Pa³acu
M³odzie¿y w ramach spo-
tkañ W Pa³acu literacko or-
ganizowanych przez
Zwi¹zek Literatów Pol-
skich Oddzia³ Szczecin. Spotkanie odby³o siê pod
patronatem magazynu Horyzont oraz Miesiêcznika
Pedagogicznego Dialogi, INKU Szczeciñskiego In-
kubatora Kultury i portalu SzczecinCzyta.pl.

Wieczór rozpocz¹³ wystêp muzyczny skrzypacz-
ki Klaudii Zakrzewskiej, która wykona³a przebój
Celine Dion My heart will go on wprawiaj¹c pu-
blicznoœæ w refleksyjny nastrój. Po powitaniu za-
proszonych goœci i przybli¿eniu sylwetki poetki
przez Ró¿ê Czerniawsk¹-Karcz, przyszed³ czas na
poezjê – g³ówny punkt wieczoru. W ciszy, jaka
nasta³a na sali, us³yszeliœmy przerzucanie kartek
otwieranego tomiku „Pod baldachimem krwawni-
ka” debiutanckiego tomu Ma³gorzaty Hrycaj,
wydanego przez krakowskie Wydawnictwo „Signo”
pod redakcj¹ Magdaleny Wêgrzynowicz-Plichty, by
po chwili autorka wyrecytowa³a wiersze mi³oœæ jak
woda – jak ja oraz bezsennoœæ. Zrobi³o siê zmys³o-
wo, kiedy barwne i finezyjne erotyki zaczê³y graæ
pierwsze skrzypce, zw³aszcza, kiedy mi³osnym wes-
tchnieniom towarzyszy³y muzyczne przerywniki w
poetycki dialog miêdzy Ma³gorzat¹ Hrycaj a Ró¿¹

blikuje swoje utwory m.in. w „Pegazie Polickim”,
dodatku do „Wieœci Polickich”.

Swoj¹ mi³oœæ do natury Poetka wyra¿a nie tyl-
ko piórem. Na swoim koncie ma wiele piêknych
prac /akwarele, pastele, rysunki/ i dwie wystawy
plastyczne. Helena Pilarska ostatnim albumem
malarsko – poetyckim powraca obrazem i s³owem
do wa¿nych chwil swego ¿ycia. To dobre przy-
pomnienie dla ka¿dego z nas, by nie zapominaæ,
i wracaæ do dobrych wspomnieñ…

Tekst i zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Wieczór 43
Spotkanie z…
Rafa³em Podraz¹

Czerniawsk¹-Karcz. W prawdziw¹ ucztê dla uszu
zabiera³a nas kilkakrotnie Urszula Ostrowska, która
aksamitnym g³osem zaœpiewa³a takie piosenki jak
Mi³oœæ ogólnie, poprzedzaj¹c deklamacjê Ró¿y Czer-
niawskiej-Karcz i Anny Jakubczak wierszy Erotyk
morski i Erotyk górski czy, aby odgoniæ jesienny
mróz piosenk¹ Wiosna, zaœ damsko-mêskie przeko-
marzanie z poematów Ag³aja, liczby doskona³e, czy
nie mam psychopatycznych sk³onnoœci zosta³o za-
mkniête klamr¹ w utworze Na jedn¹ nutkê.

Ale ogromn¹ rolê w twórczoœci, jak i w ¿yciu Ma³-
gorzaty Hrycaj odgrywaj¹ te¿ góry. Widaæ to nie
tylko po zamieszczonych w tomiku wierszach, jak
we wspomnianym ju¿ Erotyku górskim, czy w wier-
szu Niepewnoœæ, ale równie¿ i autorskiej piosence
W Koœcielisku, do której muzykê napisa³ Zbigniew
Paprocki, i która wybrzmia³a jako preludium do roz-
mów o mi³oœci, wspomnieniach czy spotkaniach w
zakopiañskim Skorusie, zabieraj¹c wszystkich ze-
branych na wycieczkê po polskich górach.

A wieczorem w zasypane progi wiatr znudzony
czasem siê przypl¹ta;

zmierzwi s³upy dymu, zadmie w komin i na so-
plach lodowych pobrzd¹ka.

Potem cisza, potem nocy samotnoœæ; pada œnieg,
sen do cha³up siê wdziera…

Stary koœció³ góruje nad wiosk¹, wstaje s³oñce
na drewnianych dŸwierzach.

Nie przynoœcie nam ze œwiata wieœci, blichtru
miasta wci¹¿ g³odnego zysku…

Niechaj zima ko³ysze i pieœci bia³e noce i dnie
w Koœcielisku.

Pod koniec spotkania publicznoœæ zosta³a przez
autorkê zaproszona do gabinetu psychoterapeuty
na prawdziwe katharsis, kiedy odczytane zosta³y
wiersze z poematu. Ruminiscencje/Od siebie do
ciebie inspirowane cyklem wierszy Andrzeja Ko-
tañskiego. Na dwa g³osy wybrzmia³o siedemna-
œcie miniatur inspirowanych twórczoœci¹ Antonie-
go Kêpiñskiego; lirycznych wspomnieñ z gabi-
netowych rozmów, rozpoczynaj¹ce siê tym samym
wersem mój psychiatra. Pozostawiaj¹cych publicz-
noœæ z trafn¹, aczkolwiek nieco gorzk¹ refleksj¹,
¿e – nie przesz³oœæ boli, a jej postrzeganie.

Spotkanie uwieñczy³ wystêp Klaudii Zakrzewskiej,
która wykona³a jeden z utworów Ennio Moricone,
po którym Leszek Dembek prezes ZLP Oddzia³ Szcze-
cin wrêczy³ Ma³gorzacie Hrycaj podziêkowania za
jej wk³ad w rozwój szczeciñskiej sceny literackiej.
Sama zaœ poetka pozostawi³a po sobie g³ód dalszych

doznañ nie tylko tych mi³osnych, czy zza drzwi ga-
binetu terapeutycznego, ale przede wszystkim kolej-
nego wieczoru z poezj¹ tej nietuzinkowej poetki.

Anna Jakubczak vel RattyAdalan

W grudniowy wieczór
p r z e d œ w i ¹ t e c z n y
15.12.2016 r. o godzinie
17.30 w Pa³acu M³odzie-
¿y mia³ miejsce 43. wie-
czór z cyklu spotkañ z
pisarzami i poetami nie
tylko szczeciñskimi. Dla
licznie przyby³ej publicz-
noœci, bo spotkania W
PA£ACU literacko  maj¹
ju¿ swoich wiernych sym-
patyków,  wyst¹pi³ goœæ
wieczoru Rafa³ Podraza ze swoj¹ najnowsz¹
ksi¹¿k¹. Dziennikarz, pisarz biografista, czasem
poeta lub autor piosenek, zaprezentowa³ swoj¹ 20.
ksi¹¿kê, któr¹ wyda³ z dofinansowaniem Miasta
Szczecin. K³obukowska przerwany bieg to druga
publikacja podejmuj¹ca temat sportowy/ po ro-
dzinie Kossaków czy muzycznych/. Autor wyda³
ju¿ bowiem ksi¹¿kê o podobnej tematyce, a by³y
to Przegrane medale, o polskich sportsmenkach
z XX wieku. Tym razem wspomnienia  i materia³
ikonograficzny dotyczy jednej postaci - wybitnej
sprinterki Ewy K³obukowskiej, której znakomi-
cie zapowiadaj¹ca siê kariera zosta³a brutalnie
przerwana intrygami dzia³aczy. Barwn¹ opowieœæ
o swojej bohaterce Rafa³ Podraza z ilustrowa³ pre-
zentacj¹ multimedialn¹, w której zebrani mogli
obejrzeæ fascynuj¹ce fina³y biegów Ewy K³obu-
kowskiej na Mistrzostwach Œwiata czy Mistrzo-
stwach Europy oraz zdjêcia z kariery sportowej.
Potoczy³y siê te¿ wartko rozmowy z publiczno-
œci¹, gdy¿ s³uchacze mieli w³asne zdania na te-
mat przedstawionych przez Autora faktów.  W li-
terackiej i polemicznej aurze przemin¹³ ostatni w
tym roku wieczór. Po z³o¿onych ¿yczeniach, roz-
mowach i dedykacjach rozstano siê z nadziej¹ na
spotkania W PA£ACU literacko  w 2017 roku.

Ró¿a Czerniawska-Karcz
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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.
Oba cele w wielu momentach stoj¹ wobec siebie

w konflikcie. Niezauwa¿enie tego mo¿e prowadziæ
do zaprzeczania indywidualnoœci dzieci i unifika-
cji ich potrzeb, zdolnoœci i traktowania ka¿dego
dziecka jedynie jako cz³onka grupy lub odwrot-
nie – mo¿e prowadziæ do nadmiernej koncentracji
na indywidualnym rozwoju i zaniedbywaniu pro-
cesu nabywania kompetencji spo³ecznych.

Jakie kompetencje spo³eczne dzieci rozwijaj¹
w pierwszym okresie edukacji?

• gotowoœæ do uczestniczenia w ró¿nych sytu-
acjach i umiejêtnoœæ adekwatnego reagowania na
nie;

•  porozumiewanie siê, dyskutowanie, argumen-
towanie, 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 – umie-
jêtnoœæ wspólnego dzia³ania na wspólnym polu.
Wymaga ona po pierwsze dostrzegania i docenia-
nia zalet (zasobów) innych osób w grupie, a po
drugie uwzglêdniania tych osób we wspólnych
planach. Dzieci w przedszkolu ucz¹ siê odpowie-
dzialnoœci zarówno za siebie, jak i za proces w³a-
snego 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 krzyw-
dzenia ich. A jednoczeœnie tak, ¿eby umia³y za-
dbaæ o siebie. Oznacza to umiejêtnoœæ pogodze-

nia w³asnego rozwoju i w³asnych interesów, w³a-
snego zdrowia i szczêœcia z interesami i szczê-
œciem innych. Dzieci ucz¹ siê tego zarówno po-
przez modelowanie, naœladowanie jak i wyci¹ga-
nie wniosków. Nauka taka jednak jest procesem,
który w okresie przedszkolnym siê zaczyna, ale
bynajmniej nie koñczy.

Ucz¹c dzieci zasad spo³ecznych nale¿y unikaæ do-
gmatyzmu i sztywnego okreœlania norm i standar-
dów, które powinny osi¹gn¹æ. Zadaniem przedszko-
la nie jest osi¹gniêcie efektów w postaci grzecznych
uczniów i pos³usznych obywateli, ale stworzenie ta-
kich 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 goto-
we) umiejêtnoœci potrzebne w ¿yciu spo³ecznym.

Wype³niaj¹c to zadanie kierujemy siê nastêpu-
j¹cymi zasadami:

1. Organizujemy otoczenie dzieci tak, ¿eby sty-
mulowa³o kontakty interpersonalne i dzieci mo-
g³y w nim swobodnie dzia³aæ.

2. Dbamy o to, ¿eby dzieci zna³y swoje prawa.
3. Podstawowe normy s¹ bardzo jasne, przekra-

czanie 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 rozwi¹za-
nia. Zostawiamy dzieciom przestrzeñ do samo-
dzielnych 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 ko-
legów 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 swobo-
dy i wolnoœci w wyborze aktywnoœci.

Sala powinna byæ urz¹dzona tak, ¿eby ka¿de
dziecko mia³o mo¿liwoœæ korzystania ze wszyst-
kich 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 któ-
rych 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, obserwo-

Program
wychowania przedszkolnego

Dobry start
Przedszkolaka (3)
Monika Roœciszewska-WoŸniak
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waæ roœliny przez lupê, wa¿yæ, obserwowaæ, mie-
rzyæ);

• czêœæ plastyczno-artystyczna ze swobodnym
dostêpem dzieci do papieru i innych przyrz¹dów
i materia³ów plastycznych;

• czêœæ teatralno-muzyczna (z lustrem, pojem-
nikiem na ubrania do przebierania);

• czêœæ techniczna ze starymi urz¹dzeniami (np.
prawdziwym telefonem, maszyn¹ do pisania, kla-
wiatur¹ komputerow¹, radiem).

Dobrze jest, jeœli w sali dziecinnej jest umy-
walka – upraszcza to sprz¹tanie i umo¿liwia co-
dzienn¹ higienê, wraz z myciem zêbów. Stoliki
do pracy nie musz¹ staæ a jednym rzêdzie, ponie-
wa¿ nawet, jeœli wszystkie dzieci jednoczeœnie
pracuj¹ mog¹ byæ rozmieszczone w ró¿nych czê-
œciach sali. U³atwi to nauczycielowi ró¿nicowa-
nie zadañ w zale¿noœci od wieku i zwiêkszy kon-
centracjê 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.

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 wy-
si³ki.

Konieczne jest wspólne ustalanie zasad wspó³-
¿ycia tak, ¿eby nie ³ama³y praw innych osób.

Prawa
Dziêki temu dzieci rozwijaj¹ znajomoœæ w³a-

snych 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 roz-
mowy z rodzicami i w³asn¹ obserwacjê, dostoso-
waæ metody pracy do ich mo¿liwoœci, a tematykê
zajêæ do ich zainteresowañ. Nale¿y doceniaæ wy-
si³ek dziecka w³o¿ony w pracê, bez wzglêdu na
jej efekt. Warto daæ dziecku prawo nie uczestni-
czenia w zajêciach, ale po ustaleniu zakresu tej
wolnoœci, szczególnie w sytuacjach, kiedy dziec-
ko konsekwentnie odchodzi od zajêæ. Niektórzy
uwa¿aj¹, ¿e namawianie, nak³anianie dzieci do
okreœlonych czynnoœci jest ograniczaniem prawa
do indywidualnego tempa rozwoju. Trzeba jed-
nak pamiêtaæ, ¿e zadaniem nauczycieli jest stwa-

rzanie dzieciom warunków do rozwoju. Jeœli
dziecko konsekwentnie odmawia udzia³u w zajê-
ciach mo¿e to oznaczaæ, ¿e zajêcia nie s¹ dla nie-
go. 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 trzeba
je lubiæ. Mo¿na nie akceptowaæ zachowañ, ale ak-
ceptowaæ osobê i jej uczucia. Jest to trudne i wyma-
ga 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. Sta-
ramy siê zaj¹æ obiema stronami konfliktu. Nie oce-
niamy dzieci, nie stosujemy kar. Umo¿liwiamy
dzieciom prze¿ycie uczuæ, rozwi¹zanie konfliktu
i pogodzenie siê.

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 skonkretyzo-

waæ. Musz¹ one dobrze wiedzieæ, jakie szczegó-
³owe zakazy wynikaj¹ z g³ównych norm, np.:

• nie wolno chodziæ po schodach do piwnicy,
wychodziæ samemu poza teren Oœrodka, wycho-
dziæ na

podwórko bez pozwolenia doros³ych, skakaæ z
drabinek, kiedy nie ma materacy;

• nie wolno krzywdziæ innych dzieci (biæ, prze-
zywaæ, poni¿aæ, wyœmiewaæ, wykorzystywaæ);

• nie wolno niszczyæ specjalnie naszych wspól-
nych rzeczy (materacy, sto³ów, pi³ek);

• je¿eli zepsujemy coœ specjalnie – trzeba to
jakoœ naprawiæ;

•  nie wolno niszczyæ i zabieraæ cudzej w³a-
snoœci bez pytania (nietykalna, nawet dla doro-
s³ych jest pó³ka dziecka lub jego szuflada);

• nie wolno przeszkadzaæ innym w tym, co robi¹.

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 skon-
fliktowane potrzeby (zarówno codzienne, drobne sy-
tuacje, np. g³oœnoœæ puszczanej muzyki, jak i spra-
wy bardziej zasadnicze, np. korzystanie ze wspól-
nej ³azienki tak, ¿eby zachowaæ minimum intym-
noœci), stawia granice i szuka rozwi¹zañ. Dzieci bar-
dzo lubi¹ tak¹ formê ustalania zasad, uznaj¹ j¹ za
sprawiedliw¹ i atrakcyjn¹.
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Niekiedy potrzebna jest dyskusja dotycz¹ca po-

trzeb 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 wyko-
rzystywania seksualnego dzieci. Uczy dziecko od-
mawiania, wzmacnia jego pewnoœæ siebie i szacu-
nek do w³asnego cia³a. Zwiêksza prawdopodobieñ-
stwo, ¿e w przysz³oœci dziecko nie bêdzie ba³o siê
odmówiæ lub obroniæ siê przed krzywdzeniem, wy-
korzystaniem 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 natural-
ny odbywa siê to w grupie ró¿nowiekowej oraz w
kontaktach z dzieæmi niepe³nosprawnymi, choæ wca-
le nie znaczy, ¿e dziecko piêcioletnie nie mo¿e przy-
j¹æ pomocy od dziecka m³odszego – eksperta w
jakiejœ dziedzinie.

Funkcja „dy¿urnego”, powierzanie odpowiedzial-
noœci za wygl¹d i porz¹dek w poszczególnych cen-
trach zainteresowañ (czytelniczego, przyrodnicze-
go, teatralnego itp.) jest czêsto stosowanym sposo-
bem uczenia dzieci odpowiedzialnoœci za innych.

Dzieci bêd¹ uczyæ siê wspó³dzia³ania wykonuj¹c
wspólne zadania w ma³ych kilkuosobowych gru-
pach (np. praca plastyczna, koncert, planowanie i
wykonywanie zadañ w terenie, przygotowywanie
posi³ku). Rozwija to umiejêtnoœæ dostosowywania
swoich potrzeb do mo¿liwoœci spo³ecznych (np. ogra-
niczeñ organizacyjnych, potrzeb innych ludzi).

W³¹czaj¹c dzieci w pracê zespo³ow¹ mo¿na daæ
im odpowiedzialnoœæ za wykonanie ró¿nych dzia-
³añ w ramach projektu a nastêpnie zachêcaæ ich
do referowania pozosta³ym dzieciom wyników
swojej pracy. Dziêki temu dzieci ucz¹ siê samo-
dzielnoœci oraz w naturalny sposób zbieraj¹ do-
œwiadczenia wymieniania siê informacjami i ucze-
nia siê od siebie nawzajem.

Uk³ad sali, umieszczenie wszystkich narzêdzi i ma-
teria³ów w zasiêgu r¹k dzieci, oznaczone szuflady,
pojemniki na kredki lub no¿yczki wspomagaj¹ na-
ukê samoobs³ugi w zakresie codziennych czynnoœci,
w ró¿nych pracach plastycznych, technicznych. Za-
pewnia to swobodê i mo¿liwoœæ aktywnoœci w orga-
nizowaniu sobie miejsca zabaw, znajdowania narzê-
dzi i materia³ów i upraszcza czynnoœci porz¹dkowe.

Dzieci musz¹ mieæ mo¿liwoœæ podejmowania
prób samodzielnego rozwi¹zywania trudnoœci orga-
nizacyjnych i konfliktów interpersonalnych. Nauczy-
ciele 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 odpo-
wiedzialnoœæ za natychmiastowe przerwanie wal-
ki poprzez fizyczne rozdzielenie stron. Ale na-
stêpne fazy ju¿ nale¿¹ do dzieci.

W rozwi¹zywaniu problemów, niezale¿nie od
tego ilu osób dotycz¹, stosujemy metodê rozwi¹-
zywania problemów Thomasa Gordona. Polega
ona na przestrzeganiu nastêpuj¹cej procedury:

1. Okreœlenie problemu – strony konfliktu
mówi¹ co im przeszkadza, co siê sta³o 1. i jakie
prze¿ywaj¹ w zwi¹zku z tym uczucia.

2. Wszyscy podaj¹ ró¿ne propozycje rozwi¹zania
problemu (metod¹ burzy mózgów, ¿adna propozy-
cja na tym etapie nie jest oceniana ani odrzucana).
Propozycje s¹ spisywane przez nauczyciela na kart-
ce. Nauczyciel ma prawo dawaæ swoje propozycje.

3. Oceniamy propozycje i wybieramy takie roz-
wi¹zanie, 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 rozwi¹-
zanie dobrze siê sprawdza.

Czasem dzieci szukaj¹c rozwi¹zañ swoich kole-
¿eñskich problemów podaj¹ nieprawdopodobne,
czasem wrêcz okrutne propozycje. Naszym zada-
niem jest je zapisaæ bez komentarza, ale na nastêp-
nym etapie mamy prawo g³osu i po prostu mo¿e-
my siê na nie nie zgodziæ. Sama jednak mo¿li-
woœæ wypowiedzenia g³oœno wszystkiego, co dzie-
ciom przychodzi do g³owy oczyszcza nagroma-
dzone 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”.
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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 do-
datku 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 po-
trzeba. W Oœrodku lub przedszkolu musi j¹ do-
stosowaæ do innych ludzi.

Potrzebna mu pomoc – uwa¿ne wys³uchanie i
zrozumienie dla jego rozterek. Zawsze jednak za-
daniem 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, kie-
dy odbiera mu siê upragnion¹ zabawkê.

Nauczyciel modeluje szacunek dla uczuæ dzie-
ci poprzez aktywne i uwa¿ne s³uchanie.

Porozumiewa siê z nimi we wszelkich sytu-
acjach codziennych, aran¿uje rozmowy grupowe
i spontaniczne, w których trzeba coœ ustaliæ, wy-
jaœniæ, podzieliæ siê swoimi pomys³ami.

Jeœli w przedszkolu u¿ywane s¹ formy grzecz-
noœciowe, a dzieci maj¹ doœwiadczenia z innymi
ludŸmi, w sposób naturalny ucz¹ siê sposobu od-
noszenia siê do innych (np. starszych) ludzi.

Dlaczego nie kary?
Rezygnujemy ca³kowicie z kar na rzecz ponosze-

nia 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 do-
ros³ych staje siê dominuj¹cy, a zachowanie,
które do kary doprowadzi³o, przestaje mieæ zna-
czenie. Ponadto fakt, ¿e doros³y wymierza karê
zdejmuje z dziecka ca³kowicie odpowiedzial-
noœæ za pope³niony czyn.

Konsekwencje i stawianie granic
Konsekwencje maj¹ logiczny lub naturalny zwi¹-

zek 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: zro-
bi³em coœ niew³aœciwego – naprawiam to. Krzywda
lub szkoda zrobiona specjalnie wymaga zadoœæuczy-
nienia, np. jeœli dzieci zepsuj¹ specjalnie czyj¹œ bu-
dowlê, to j¹ odbudowuj¹ albo robi¹ inn¹ przyjem-
noœæ pokrzywdzonej osobie.

Jeœli dziecko wyleje wodê, to j¹ œciera, jeœli zrobi-
³o to specjalnie (g³upi dowcip), to dodatkowo po-
maga 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 podej-
mowania w³asnych wyborów, to najczêœciej kon-
sekwencje s¹ czêœci¹ umowy z nimi i powinny
byæ okreœlane z wyprzedzeniem.

Czasowe wy³¹czanie
Dzieci chc¹ przestrzegaæ umów i dzia³aæ zgod-

nie z prawem. Czasem pope³niaj¹ b³êdy, podej-
muj¹ z³e wybory. Czasem zapominaj¹ o wspól-
nych ustaleniach lub ulegaj¹ pokusom. Stosuje-
my 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 przypo-
mnieæ 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 prze-
proszenia innych osób. Mija czas – dziecko wra-
ca do zabawy. Jest to dobra metoda, uznawana
przez dzieci i skuteczna w utrwalaniu regu³, na-
wet wobec dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
i zaburzeniami zachowania.

Obserwacja i dokumentowanie rozwoju dzie-
ci oraz ocena dojrza³oœci przedszkolnej

Obserwacja dzieci
Nauczyciel powinien prowadziæ sta³¹ i syste-

matyczn¹ obserwacjê rozwoju dzieci oraz doku-
mentowaæ ten rozwój. Przedmiotem obserwacji
mog¹ byæ miêdzy innymi:6

• zachowania rutynowe, codzienne potrzeby fi-
zjologiczne, od¿ywianie, toaleta, okresy przejœcio-
we – progi rozwojowe (np. rozstanie, adaptacja,
nowe dziecko), zainteresowania dziecka, czas trwa-
nia aktywnoœci, sposób korzystania z materia³ów;

• kontakty z rówieœnikami: zachowanie wo-
bec innych dzieci, komunikacja, stabilnoœæ rela-
cji, status i pozycja w grupie, dowody rozwoju;

• zabawa – relacje z doros³ym i dzieæmi, wzor-
ce zabaw fabularnych, zakres tematyczny, zakres
emocjonalny, komentarze i interakcje werbalne
dziecka, czas i uczestnicy zabawy, dzia³ania sym-
boliczne, u¿ycie rekwizytów, tematyka zabaw,
sposób rozwijania zabaw fabularnych;

• kontakty dziecka z doros³ymi – czêstotli-
woœæ kontaktu, zakres zale¿noœci, ekspresja s³ow-
na, relacja w sytuacjach problemowych;
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• rozwój poznawczy – rozwój zdolnoœci

myœlenia, umiejêtnoœæ odró¿niania, dostrze-
ganie podobieñstw i ró¿nic, tworzenie analo-
gii, skutek i przyczyna, orientacja, klasyfi-
kowanie, postrzeganie wzorców, zaintereso-
wanie otoczeniem, spójnoœæ procesów umy-
s³owych, rozumienie zale¿noœci przyczynowo-
skutkowych, reakcja na zmianê ustalonego
porz¹dku, rozumienie norm postêpowania,
regu³, wiedza ogólna;

•  rozwój jêzykowy – humor, stopieñ rozumie-
nia jêzyka i przekazywanych treœci, s³ownictwo,
styl narracji, budowa zdañ, dialekt/wymowa;

• rozwój ruchowy, koordynacja ruchowa i sa-
mokontrola, stopieñ opanowania umiejêtnoœci ru-
chowych, samodzielnoœæ, si³a i odpornoœæ.

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

Obserwacja powinna byæ jak najbardziej obiek-
tywna 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, za-
interesowania, jak i swoje doœwiadczenie z podob-
nymi „przypadkami”. Strategi¹ pomocn¹ w uzyska-
niu obiektywizmu jest unikanie ocen i interpretacji
i koncentrowanie siê na opisywaniu zdarzeñ oraz
zbieranie dodatkowych informacji od cz³onków ro-
dziny. Obserwacje nauczyciel powinien rejestrowaæ.
Obserwacje powinny byæ dostêpne dla rodziców, a
oni mog¹ dodawaæ do nich swoje komentarze i w³a-
sne przyk³ady obserwacji poszczególnych cech. Przy-
k³adowy wzór karty obserwacji rozwoju dziecka
znajduje siê w za³¹czniku nr 3.
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• 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
• Jest zainteresowane otoczeniem, czerpie
   przyjemnoœæ z eksperymentowania

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.

Bardzo
czêsto

Czêsto  Rzadko  Bardzo
rzadko

Dokumentacja rozwoju dzieci
Dokumentacj¹ rozwoju dzieci bêdzie systematycz-

nie 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 pokona-
niu bariery (np. kilka wersji tego samego rysunku).
Prace musz¹ byæ podpisane i datowane – najlepiej
jeœli zawieraj¹ spisany komentarz dziecka i jego uwa-
gi – jest to wówczas dodatkowo dowód rozwoju jêzy-
kowego i sposobu myœlenia. Przy segregacji prac do
portfolio powinny braæ udzia³ dzieci.

Po¿ytecznym Ÿród³em informacji o rozwoju i ak-
tywnoœci dziecka s¹ równie¿ fotografie robione w trakcie
zajêæ, zw³aszcza, jeœli uda siê uchwyciæ zainteresowa-
nie dzieci oraz proces nauki (np. fazy budowania mo-
delu 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 podjê-
cia nauki w szkole. Najwa¿niejsze 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 no-

wych doœwiadczeñ;
• umiejêtnoœæ rozwi¹zywania ró¿nych problemów;
• pewnoœæ siebie;
• gotowoœæ do respektowania ustalonych zasad i

regu³.
W ewaluacji dojrza³oœci dziecka pomocne bêd¹ za-

równo 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 zapro-
ponowan¹ w za³¹czniku nr 4 nauczyciel wype³nia
dwukrotnie: w listopadzie–grudniu, a nastêpnie w maju.

Po pierwszej ocenie konieczne jest przedyskutowa-
nie z rodzicami i ewentualnie innymi osobami (np.
konsultantem) ewentualnych dzia³añ mog¹cych przy-
spieszyæ proces rozwijania potrzebnych dyspozycji i
umiejêtnoœci.
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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.

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

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

2. Bior¹c pod uwagê umiejêtnoœci opisane powy¿ej oraz poziom umiejêtnoœci potrzebny, by uczest-
niczyæ w zajêciach szkolnych, jak by oceni³a Pani ogólnie przygotowanie dziecka do tych zajêæ?
Proszê wstawiæ znak X przy wybranej odpowiedzi.

Nie posiada
wystarczaj¹-
cych umiejêt-
noœci, 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 sobie
w szkole)

Mam bardzo dobry
kontakt, rodzice
sami siê zg³aszaj¹,
zauwa¿aj¹ problemy,
staraj¹ siê je
rozwi¹zaæ

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)

Mam dobry kontakt
(rodzice sami siê do
mnie zg³aszaj¹)

• 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

cdn.
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”

Tablice wielkich kapitanów –
PMH. PSM i ¿eglarzy

Stara RzeŸnia –
na 70-lecie Szkolnictwa Morskiego

Za miesi¹c, w niedzielê –  23 maja br., o godz.
17 – na stale upiêkszanym Skwerze Kapitanów
(na £asztowni, obok Starej RzeŸni – na zdjêciu),
odbêd¹ siê  uroczystoœci wpisuj¹ce siê w 70-lecie
Szkolnictwa Morskiego w Szczecinie, a tak¿e w
program zbli¿aj¹cego siê sierpniowego Zlotu
¯aglowców. Jest to kolejna wspólna morska ini-
cjatywa niestrudzonej pani Laury Ho³owacz, oraz
Szczeciñskiego Klubu Kpt.¿.w., a zaproszenie dla
¿eglarzy – poni¿ej – nades³a³ Wiceprzewodnicz¹-

cy Klubu Kpt.¿.w. kpt.¿.w. W³odzimierz Grycner.
Podczas uroczystoœci zostan¹  m.in. ods³oniête
cztery pami¹tkowe tablice poœwiêcone zas³u¿onym
kapitanom ¿.w., wyk³adowcom PSM i wychowaw-
com. W dalszej kolejnoœci - wspólnie z  Zarz¹dem
ZOZ¯ – zostan¹ póŸniej przygotowane, umiesz-
czone i ods³oniête na Skwerze dwie kolejne: Lud-

ka M¹czki i Kuby Jaworskiego. (WS)
*****

Serdecznie zapraszamy ¿eglarzy do
„Starej RzeŸni” na uroczystoœci od-
s³oniêcia 23.05.2017 godz.17 portre-
towego zdjêcia kpt.¿.w. Zbigniewa
Szymañskiego, Dyrektora PSM w
Szczecinie; zdjêcie zostanie ods³oniête
w „Mesie Kapitañskiej”, obok wcze-
œniejszych zdjêæ kpt.¿.w. Matyjewi-
cza-Maciejewicza i kpt.¿.w. Antonie-
go Ledóchowskiego. Po laudacji i od-
s³oniêciu zdjêcia przejdziemy na
„Skwer Kapitanów”,  gdzie ok.
godz.1800 ods³oniête zostan¹ cztery
pami¹tkowe tablice:

1/ Kpt.¿.w. Konstantego Matyjewi-
cza-Maciejewicza

2/ Kpt.¿.w. Antoniego Ledóchow-
skiego

3/ kpt.¿.w. Zbigniewa Szymañskiego
(na zdjêciu)

4/ Kpt.¿.w. Andrzeja Huzy
Pragniemy, ¿eby rodziny w/w KA-

PITANÓW ods³ania³y zdjêcie i tabli-
ce. Na „Skwerze Kapitanów” stoi ju¿
szeœæ stanowisk do zamocowania pla-
stikowych tablic  (120 x 87 x 10cm)
– jak poni¿sza.  Proponujemy ¿eby
pozosta³e dwie tablice poœwiêciæ za-
s³u¿onym ¿eglarzom. Nasze tablice
wykonuje drukarnia „Kadruk”.

Zapraszamy
– kpt.¿.w. W³odzimierz Grycner
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Bandera na maszt!

M³odzi ¿eglarze C¯ otworzyli sezon 2017
Tak naprawdê ¿egluj¹ nie tylko od wczesnej

wiosny do póŸnej jesieni, ale praktycznie przez
ca³y rok, gdy¿ zim¹ nie tylko maj¹ prace bos-
mañskie przy swoich ³ódkach, w hangarze, ale
te¿ trenuj¹ ¿eglarstwo… lodowe, gdy tylko je-
zioro D¹bie dobrze zamarznie. Zaraz po zejœciu
lodów oczywiœcie wrócili na wodê, a teraz przy-
szed³ czas, aby oficjalnie otworzyæ sezon 2017.
W³aœnie w sobotê 6 maja br., w samo po³udnie,
wokó³ masztu banderowego w szczeciñskim Cen-
trum ¯eglarskim zebra³o siê – jak corocznie –
liczne grono m³odych ¿eglarzy, ich rodziców i
przyjació³, a tradycyjnie powita³y wszystkich bra-
wurowym tañcem morskim maluchy z zaprzyjaŸ-
nionego Przedszkola Nr 27 „¯agielek”. Po uro-
czystym podniesieniu Bia³o-Czerwonej dyrektor
C¯ £ukasz Pundyk og³osi³ otwarcie sezonu 2017,
przekazuj¹c ponadto na rêce dyrektor przedszko-
la Gabrieli Poleszak. Srebrn¹ Odznakê C¯, przy-
znan¹ dla PP 27. Gratulacje i ¿yczenia dalekich
rejsów z³o¿y³ m³odym ¿eglarzom Sekretarz ZOZ¯
Wies³aw Seidler…

Obecnie szczeciñskie Centrum ¯eglarskie pod-
lega Wydzia³owi Sportu UM i jest  wiod¹c¹ na
Pomorzu Zachodnim „szko³¹” ¿eglarskiego wy-
chowania dzieci i m³odzie¿y, z bogat¹ baz¹ szko-
leniow¹, z najwiêksz¹ przystani¹ nad jeziorem D¹-
bie, i z w³asnym schroniskiem m³odzie¿owym.
Centrum skupia ponad 400 podopiecznych, dzieci
i m³odzie¿y, uczestnicz¹cych w trakcie roku szkol-
nego w weekendowych zajêciach praktycznych i
szkoleniach, potem w wakacyjnych obozach,
wyprawach i rejsach. Przy C¯ dzia³a te¿ Klub
Sportowy i sekcja regatowa, z sukcesami krajo-
wymi i miêdzynarodowymi. Flagowym jachtem
C¯ i miasta jest oceaniczny „Dar Szczecina”, wie-
lokrotny zwyciêzca s³ynnych miêdzynarodowych
regat The Tall Ships Races. Do zadañ C¯ nale¿y
w³aœnie m.in. coroczne szkolenie oficerów ³¹czni-

kowych i m³odzie¿owej reprezentacji Szczecina
na te s³ynne "tolszipy", których fina³ ponownie
odbêdzie siê w tym roku w sierpniu w Szczeci-
nie. Wczeœniej na ba³tyck¹ trasê TTSR'2017 wy-
rusz¹ jachty C¯ „Zryw” i „Urtica”, i ¿aglowiec
„Fryderyk Chopin”. Dodam, ¿e tradycyjnie jach-
ty C¯ maj¹ „kwiatowe” nazwy, „Urtica” to te¿
wybrana w drodze konkursu krajowa roœlina kwia-
towa – tyle ¿e nie znajdziemy jej w kwiaciar-
niach, gdy¿ jest to …pokrzywa. Tak wiêc z prze-
kory na rufie i na burtach tego jachtu widnieje
jej naukowa, ³aciñska nazwa, nie pospolita po-
krzywa, a w³aœnie tajemnicza Urtica …

Tekst: Wies³aw Seidler
Zdjêcia: Jolanta Ga³êziowska

Wies³aw Seidler
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Mali przyjaciele psów

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

VIII Miejski Przegl¹d
Twórczoœci Przedszkolnej

„Ze œpiewem
i tañcem

za pan brat”
– edukacja podró¿nicza

– kwiecieñ 2017 r.
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Zdjêcia: Monika Wilczyñska


