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RODN i IP „WOM” w RYBNIKU
 
Regionalny O rodek Doskonalenia Nauczycieli i Informa-
cji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku jest jedn  z pi ciu 
w województwie publicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli. 

PROMUJEMY INNOWACYJNO …

Promujemy innowacyjno , nowoczesne metody naucza-
nia, techniki i technologie, nowinki edukacyjne i autonomi  
pracy nauczyciela, pozostaj c w zgodzie z priorytetami 
Ministra Edukacji Narodowej, l skiego Kuratora O wiaty, 
standardami Rady Europy, pogł biaj c nasze pasje i wyty-
czaj c nowe cie ki.

POMAGAMY NAUCZYCIELOM…
 
Pomagamy nauczycielom, dyrektorom szkół, radom peda-
gogicznym i doradcom metodycznym we wprowadzaniu 
nowego wymiaru do polskiej edukacji oraz podniesieniu 
jako ci i efektywno ci nauczania, oferuj c szkolenia na 
najwy szym poziomie merytorycznym, dydaktycznym 
i technicznym.

ZAPEWNIAMY ORGANIZACJ …
 
Zapewniamy organizacj  ró norodnych form współpracy 
oraz wymiany do wiadcze , w tym konferencji i semina-
riów.

ZASPOKAJAMY I ROZWIJAMY…

Zaspokajamy i rozwijamy potrzeby czytelnicze nauczycieli 
i innych pracowników pedagogicznych oraz o wiatowych.
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Szanowni Czytelnicy! 

Szkoły, przedszkola i inne pla-
cówki o wiatowe, w których 
pracujemy, to miejsca wy-
ró niaj ce si  wieloma nie-
przeci tnymi wydarzeniami. 
Czasem przedsi wzi cia te 
realizowane s  z inicjatywy 
nauczyciela, czasem inspiracj  

do ich zorganizowania, czy wyeksponowania staj  
si  ogłoszone konkursy, nawi zana współpraca, 
czy te  mo e udział w szkoleniach i wymiana do-
wiadcze ?
Lektura bie cego numeru kwartalnika „Dialog 
edukacyjny” pozwoli nam si  dowiedzie , co ksi na 
Sara podziwiała w Rudach, jakie roboty wykreowały 
przedszkolaki w Roku Lema, dlaczego warto pro-
wadzi  zaj cia w terenie, jak młodzie  „odkryła” 
larwy, które by  mo e przysłu  si  ochronie ro-
dowiska…
Zach cam równie  do zapoznania si  ze scena-
riuszami zaj  i lekcji, które zostały nagrodzone 
w organizowanych przez nas konkursach. Prace 
te cechuje ró norodno  zastosowanych metod 
pracy i rodków dydaktycznych oraz ogromne za-
anga owanie ich autorów w opracowanie przygody 
edukacyjnej, któr  ch tnie „prze yje” dziecko.
Z uwagi na 15-letni  ju  działalno  naszej pla-
cówki ‒ Regionalnego O rodka Doskonalenia Na-
uczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Ryb-
niku ‒ serdecznie dzi kuj  WSZYSTKIM za udział 
w wydarzeniach, które organizujemy i zapraszam 
do współpracy.

Sylwia Bloch
dyrektor RODN i IP „WOM” w Rybniku
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Rok 2021 został ogłoszony przez Sejmik Woje-
wództwa l skiego Rokiem Górali w Województwie 
l skim. W zwi zku z powy szym, jako placówka 

o wiatowa, dla której organem prowadz cym jest 
Województwo l skie, podj li my szereg działa , 
w które wzorowo wł czyli si  nauczyciele-doradcy 
metodyczni. Jednym z omawianych przedsi wzi  
był wojewódzki konkurs plastyczny „Muzyk  malo-
wane. Na góralsk  nut ”. Temat konkursu miał na 
celu wyra enie w sposób plastyczny wra e  pod-
czas słuchania muzyki ludowej, któr  stworzyli kom-
pozytorzy (m.in. W. Kilar „Krzesany”, S. Moniuszko 
„Ta ce góralskie” z opery „Halka”, K. Szymanowski 
„Taniec zbójnicki” z opery „Harnasie”) inspiruj c si  
folklorem góralskim. 

Konkurs obj ł honorowym patronatem Marszałek 
Województwa l skiego Jakub Chełstowski. Wysta-
wa prac odbyła si  w westybulu Urz du Wojewódz-
kiego w Katowicach, a jedna z nagrodzonych prac 
zdobi ‒ w postaci tzw. znaku wodnego ‒ wydane 

przez nas notesy, stanowi ce promocj  zarówno 
naszego Województwa jak i zdolnej uczennicy.

W Roku Górali zorganizowali my równie  konkurs 
„Po góralsku w przedszkolu i nie tylko” w kate-
goriach: taniec góralski, piosenka góralska, praca 
plastyczna, scenariusz z przeprowadzonych zaj .
Wszystkie powy sze działania podsumowali my 
w dniu 9 grudnia 2021 roku na konferencji „Góry 
pozwalaj  do wiadczy  trudu wspinaczki, strome 
podej cia kształtuj  charakter, kontakt z przyrod  
daje pogod  ducha” [Jan Paweł II] ‒ kultura góralska 
w edukacji, której otwarcia dokonała pani Beata Bia-
łow s ‒ Członek Zarz du Województwa l skiego. 

Niezwykle inspiruj cy referat „Góry metafor  ycia” 
wygłosił ks. Jakub Gojny, poruszaj c temat roli gór 

Sylwia Bloch 

15-LECIE REGIONALNEGO O RODKA 
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I INFORMACJI 

PEDAGOGICZNEJ „WOM” W RYBNIKU 
na góralsk  nut !
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w yciu wi tego Jana Pawła II i błogosławionego 
Piotra Frassatiego.

Równie interesuj cy był referat „Góralskie fascynacje 
w literaturze polskiej” wygłoszony przez pani  Beat  
Szołtysek ‒ nauczyciela-konsultanta naszej placówki. 
Podsumowania działa , które miały miejsce w na-
szym województwie w Roku Górali dokonał pan 
Bogusław Lalik ‒ wiceprezes Stowarzyszenia Natura 
i Ekologia, koordynator Zwi zku Podhalan Oddziału 
Górali l skich.

Rok 2021 to rok 15-lecia istnienia Regionalnego 
O rodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Peda-
gogicznej „WOM” w Rybniku ‒ zespołu, w skład któ-
rego wchodzi wojewódzka placówka doskonalenia 

nauczycieli i wojewódzka biblioteka pedagogiczna. 
Realizujemy nie tylko zadania wynikaj ce z obowi -
zuj cych nas aktów prawnych w tym kierunków 
polityki o wiatowej pa stwa, ale równie  zapisane 
w Strategii Rozwoju Województwa, wynikaj ce 
z priorytetów Sejmiku Województwa l skiego, czy 
b d ce wynikiem dokonanej diagnozy potrzeb na-
uczycieli. Swoje działania realizujemy m.in. poprzez 
organizowane dla nauczycieli konferencje, kursy 
(w tym kwalifi kacyjne za zgod  l skiego Kuratora 
O wiaty), warsztaty, seminaria, konkursy, szkolenia 
w ramach programów rekomendowanych przez 
Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia, 
projekty…

Opis działa  RODN i IP „WOM” w Rybniku wraz z do-
kumentacj  fotografi czn  zamie ciłam w numerze 
nr 3 (54) 2021 wydawanego przez nas kwartalnika 
„Dialog edukacyjny”. Wersja drukowana dost pna 
jest w naszej placówce i Pedagogicznej Bibliotece 
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Wojewódzkiej w Rybniku, natomiast wersja elektro-
niczna została zamieszczona na naszej stronie www.
wom.edu.pl w zakładce „DIALOG EDUKACYJNY”.

Konferencj  swoimi wyst pami u wietnili zwyci zcy 
konkursu „Po góralsku w przedszkolu i nie tylko” 
(dzieci z Przedszkola nr 18 w Rybniku i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Rydułtowach) oraz 
FOLK KAPELA „GÓRALSKA HORA”. Fragment jej 
wyst pu z zawsze aktualn  piosenk  „Wszystkiego 
dobrego” zamie cili my na naszym profi lu na Fa-
cebook’u (przej cie bezpo rednio z naszej strony 
www.wom.edu.pl).

Serdecznie dzi kuj  Władzom Województwa, Pani 
Beacie Białow s ‒ Członkowi Zarz du Województwa 
l skiego, naczelnikom i kierownikom wydziałów 

edukacji miast i gmin, dyrektorom placówek o wia-
towych, dla których organem prowadz cym jest 
Województwo l skie, dyrektorom pozostałych pla-
cówek o wiatowych, nauczycielom… za obecno  
(mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemi ) 
yczliwo  i docenianie naszej pracy. 

Sylwia Bloch
‒ nauczyciel-konsultant, dyrektor Regionalnego 
O rodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 

Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
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Do projektu w ramach Erasmus+ i Europejskiego 
Korpusu Solidarno ci aplikowało 200 osób z kilku-
nastu pa stw Unii Europejskiej. Komisja kwalifi ka-
cyjna ostatecznie wybrała 24 osoby z 17 pa stw ‒ 
reprezentowałam Polsk  i tym samym poczułam 
ci ar odpowiedzialno ci oraz stres zwi zany ze 
szkoleniem. Czy dam rad ? Czy „odnajd  si  w ob-
cym j zyku” i obcym miejscu z grup  ambitnych 
i kreatywnych ludzi? Czy b d  potrafi ła co  im da  
od siebie? Te i wiele innych pyta  chodziły mi po 
głowie przed wyjazdem, w samolocie i pierwszego 
dnia na miejscu, kiedy zobaczyłam pozostałych 
uczestników szkolenia w hotelowym lobby ‒ lu-
dzie w ró nym wieku, z przewag  tych młodszych 
ode mnie, o ró nym kolorze skóry, ale… wszyscy 
u miechni ci i podekscytowani, gotowi do pod-
j cia wyzwania… Okazało si , e nigdy wcze niej 
nie spotkałam grupy ludzi tak zaanga owanych 
w prac , nauk  i ch  dzielenia si  swoj  wiedz , 
do wiadczeniem, a potencjał wszystkich wyzwolili 
ostatecznie wspaniali trenerzy: Simona Molari, De-
nis Morel i Jo Clayes. 

Szkolenie odbyło si  w Getynburgu w Szwecji 
w dniach 28 listopada ‒ 3 grudnia 2021 r. To była 
prawdziwa edukacyjna przygoda ‒ uczyłam si  no-
wych rzeczy, tego, jak uczy , wykorzystuj c metody 
i narz dzia edukacji nieformalnej, jak budowa  most 
pomi dzy tymi metodami a edukacj  formaln , 
uczyłam si  nowych ludzi, pogł białam znajomo  
j. angielskiego i chłon łam atmosfer  miejsca. Pierw-
szego dnia podczas pierwszych zaj  dano nam 
wyra nie do zrozumienia, e je li chcemy uczy , 
musimy pami ta , e po drugiej stronie stoi cz -
sto sfrustrowany ucze , który robi po raz pierwszy 
w yciu co , co dla nas jest chlebem powszednim 
i je li go nie poprowadzimy odpowiednio, nie damy 
mu wsparcia i odpowiednich narz dzi, je eli go 

nie przeprowadzimy przez nieznany labirynt na-
uki, zagubi si , podda, zniech ci i nie nauczy  si  
niczego. Aby my tego do wiadczyli, podzielili nas 
na 3 grupy ‒ ka da przez pół godziny miała do wy-
konania jakie  zadanie. Przechodzili my od stacji 
do stacji, próbuj c wykona  ab  metod  origami, 
piłeczki ‒ maj c do dyspozycji ry , foli  spo ywcz  
i baloniki oraz pieski z podłu nych balonów, jakie 
czasami wykonuj  animatorzy na urodzinach dla 
dzieci. Niby proste…, tyle e poddano nas ekspery-
mentowi. Ka da grupa wykonywała ka de zadanie 
z innym trenerem ‒ raz pozostawiał nas i szedł na 
kaw , zostawiaj c ró ne materiały, przy kolejnej 
stacji dostali my gar  instrukcji i pokaz, ale za to 
wysypał si  na nas cały worek krytyki, przy innej stacji 
trener prowadził nas od pocz tku do ko ca. Efekty 
nie pozostawiały w tpliwo ci ‒ najlepsze prace 
z ka dej dziedziny wykonała grupa, któr  najlepiej 
zaj ł si  trener. Przy czym do ko ca próbowano nami 
manipulowa , bo grupy miały okre lony kolor iden-
tyfi katora, który ka dy uczestnik wybrał na samym 
pocz tku, wi c Jo głosem mentora, zachowuj c 
powa n  min , powiedział, e efekty naszych prac 
s  zgodne z „kolorologi ”, nauk , która przypisuje 
ka demu kolorowi zespół cech predysponuj cych 
go do wykorzystania zdolno ci, które zaprezento-
wali my… Wierzcie, albo i nie, ale brzmiało to tak 
powa nie, e zacz łam notowa , a  zdezorientowa-
ni, zacz li my nie miało protestowa  i dopytywa . 
Trenerzy do ko ca grali swoje role i upierali si  przy 
swojej teorii. Do wiadczyli my nie tylko mocy pracy 
dobrego nauczyciela i jego metod, ale tak e jak ła-
two mo na da  si  zmanipulowa  przez kogo , kogo 
instytucja stawia jako mentora. Do wiadczyli my, 
jak mo na si  czu  bezradnie, gdy trzeba czego  si  
nauczy , a nikt nam nie pomaga, jak trudno unie  
krytyk  nauczyciela, jak dobrze jest mie  kogo , 
kto poprowadzi, udzieli rad i wsparcia, zach ci do 

Beata Szołtysek 

EDUKACYJNA ZIMA W SZWECJI, 
czyli Erasmus+ Transnational training 

and cooperation activities 
„The power of non-formal education”
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pracy dobrym słowem, pochwał … Dodam tylko, 
e wykonałam najlepsze pieski z balonów i dawno 

ju  nie czułam si  tak dumna po zrobieniu czego . 
Podczas pierwszej przerwy kawowej po naszym 
pierwszym bloku zaj , wszyscy wiedzieli, e b dzie 
niekonwencjonalnie, a kiedy odkryli my maszyn  
do robienia lodów i popcornu do naszej dyspozycji, 
wiedzieli my te , e b dzie si  jak zregenerowa  po 
ka dym wiczeniu! Tym bardziej e zaj cia trwały 
od 9.00 do 18.00, a nawet 19.00 z przerw  w rodku 
dnia na lunch.

Do wiadczali my tam na miejscu, na sobie, jak to 
jest, czu  si  dyskryminowanym, spychanym na 

margines, albo jak rodzi si  poczucie wy szo ci, 
oboj tno  ‒ i to na przykładzie gry podobnej do 
„Monopoly”, w której tworzyli my własne pa stwa, 
reguły ycia, zasoby… Wiedzieli my, e to gra, ale 
emocje były prawdziwe.
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Do wiadczyli my, jak łatwo mo na da  si  zmani-
pulowa , jak bole nie odczuwa si  niemoc wobec 
czyjej  dominacji i bezradno , e na naszych oczach 
dzieje si  niesprawiedliwo , z któr  nie mo emy so-
bie poradzi  ‒ blok „Power to the people ‒ People to 
the power” dostarczył tych emocji i uczu  w nadmia-
rze, zmuszał do refl eksji, dra nił, pogr ał w czarnej 
rozpaczy, pozostawiał z wieloma pytaniami. Trenerzy 
weszli w nim w rol  przywódców ‒ dominuj cych, 
krytycznych i niedopuszczaj cych innych do głosu, 
ł cznie z wykorzystaniem technik manipulacyjnych ‒ 
był to wła ciwie blok zaj  podsumowuj cy ka dy 
dzie , ale zabierano nam prawo głosu, nie liczono si  
z naszym zdaniem. Byli my sfrustrowani, bezradni, 
zdezorientowani i naprawd  nie umieli my si  przed 
tym obroni . Dopiero ostatniego dnia, gdy emocje 
si gn ły zenitu, cz  grupy si  zbuntowała i wy-
szła… Po przerwie trenerzy przebrali si , bo nawet 
ubiorem podkre lali swoj  dominacj  i „przemo-
cowe” rozwi zania. Wtedy dopiero emocje opadły 
i przedyskutowali my, co w nas si  działo, a trenerzy 

wyja nili mechanizmy wiczenia i jego sens. Zapa-
dło to gł boko w pami  ‒ dzi ki emocjom dotarło 
gł biej i mocniej, ni  gdyby kto  o tym opowiedział 
nawet w najbardziej wymownych słowach. Wida  
te  było, jak mocno wyeksploatowało to trenerów. 
Metoda jest trudna dla obydwu stron, ale pozostawia 
niezatarte emocje i do wiadczenia.

Mieli my dzie  lokalny, w którym podczas zaj  pra-
cowali my w grupach z nauczycielami i pracownika-
mi socjalnymi ze Szwecji. Do wiadczali my frustracji, 
której nasi uczniowie „kosztuj ” niemal ka dego dnia 
w szkole ‒ musieli my nauczy  si  czego  nowego, 
od podstaw, obserwuj c z rozpacz , z jak  łatwo ci  
przychodzi to trenerowi! Ja uczyłam si  onglowa . 
Próbowałam… Powiem tylko tyle, e nadal trenuj . 
Było tyle aktywno ci, e trudno je wszystkie zebra , 
ale były te  smaki wspólnego poznawania Szwecji ‒ 
zatopienie si  (dosłownie i w przeno ni) w niegu, 
uczenie si  surowej estetyki miejsc, porz dku, or-
ganizacji, szwedzkich smaków, zapachów. W wielu 
momentach czuli my si  jak dzieci, które przyjechały 
z wizyt  do w. Mikołaja, bo atmosfera była zaiste 
zimowo- wi teczna, a emocje nauki dzieci ce ‒ 
zdziwienie, wzruszenie, rado , frustracja, bo trudno 
i ekscytacja, bo jednak si  udało! Byli my jak dzieci 
patrz ce na nowo na wiat. Ju  dawno tak si  nie 
uczułam i nie do wiadczałam tak intensywnych 
prze y . Było niełatwo, ale na pewno było warto.
Teraz trzeba to przeku  w materiał szkoleniowy dla 
innych.

mgr Beata Szołtysek
‒ nauczyciel-konsultant RODN i IP „WOM” w Rybniku
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W dniu 26 pa dziernika 2021 r. została zorganizo-
wana przez nasz o rodek konferencja, której głów-
nym celem było przypomnienie historii Polaków 
na Kresach Wschodnich, z ukazaniem wydarze  
na Wołyniu w 1943 roku, na trwale zapisanych 
w wiadomo ci Polaków i Ukrai ców. Konferencj  
otwarła Pani Danuta Ma kowska (Dyrektor Depar-
tamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzie  
Urz du Marszałkowskiego w Katowicach oraz Pani 
Sylwia Bloch (Dyrektor Regionalnego O rodka Do-
skonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej 
„WOM” w Rybniku) która przypomniała równie  
o odbywaj cym si  pod patronatem naukowym 
Instytutu Pami ci Narodowej konkursie dla mło-
dzie y „Woły  ‒ pami  pokole ”. 

Honorowym Go ciem, a jednocze nie pierwszym 
prelegentem, była Pani Danuta Skalska. Osoba 
wyj tkowa ‒ dziennikarka i redaktorka, działaczka 
samorz dowa i społeczna. W Polskim Radio Katowice 
prowadzi audycj  „Lwowska Fala”. Jest prezesem 
bytomskiego oddziału Towarzystwa Miło ników 
Lwowa, organizatork  wiatowych Zjazdów Kre-
sowian na Jasnej Górze, prelekcji i spotka  z przed-
stawicielami rodowisk kresowych z kraju i z zagra-
nicy w Bytomskim Centrum Kresowym. Laureatka 
Nagrody Semper Fidelis w 2021 r., przyznawanej 
przez Instytut Pami ci Narodowej za prowadzenie 
działalno ci na rzecz upami tniania i popularyzacji 
dziedzictwa Kresów Wschodnich.

W rocznic  rozstrzelanych dokładnie 80 lat temu na 
Wzgórzach Wuleckich dwudziestu dwóch lwowskich 
profesorów warto przypomnie , e w edukacji histo-
rycznej i patriotycznej dotycz cej Wołynia chodzi nie 
o zemst , lecz o godn  pami  ofi ar, na co zwróciła 
uwag  Pani Skalska. Zauwa yła te , e młode pokole-
nie cz sto nie ma wiadomo ci prawdy o historii Kre-
sów, st d tak wa ne jest uwzgl dnianie tej tematyki 
w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli.

Urszula Warczok, Alojzy Zimo czyk 

KRESY ‒ PAMI  POKOLE
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Kolejnym prelegentem był dr Norbert Niestolik ‒ dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Gaszowicach. W swoim 
wyst pieniu „Kresy oczami pedagoga, historyka, 
wolontariusza” podzielił si  refl eksjami dotycz cymi 
kontaktów z Polakami na Wschodzie, które w Jego 
przypadku maj  wieloletni  tradycj  i zró nicowany 
charakter (wycieczki z uczniami, wymiana mi dzy 
szkołami, akcje charytatywne, wolontariat i inne 
działania). Zainteresowanie Kresami miało swoje 
pocz tki ju  w czasie studiów za przyczyn  prof. Sta-
nisława Nicieji, a wzbogacone zostało poznaniem 
Danuty Skalskiej i jej działalno ci.

Wspomnienia ze szkolnych wyjazdów naukowych 
rybnickiej młodzie y na Kresy rozpocz ła dr Urszula 
Warczok. Podkre liła, e zostały one poprzedzone 
dwoma wyjazdami nauczycieli na Ukrain  oraz 
wyjazdem na Litw  i Białoru . Współorganizatorem 
tych wyjazdów, a jednocze nie współautorem trasy, 
była dr s. Anna Rogozi ska (OSU), ucz ca historii 
w Liceum Sióstr Urszulanek w Rybniku. Wtedy te  
zrodziła si  my l, aby te tereny, tak silnie zwi zane 
z histori  Polski, zobaczyła młodzie . W sumie wy-
jazdów edukacyjnych na Kresy było 8:
• 3 wyjazdy grup nauczycieli (2 na Ukrain  i 1 na 

Litw  i Białoru ), 
• 5 wyjazdów młodzie y szkolnej na Ukrain .
Współorganizatorem wszystkich wyjazdów była 
Urszula Warczok, a w wyjazdach z młodzie  brał 
udział m.in. Alojzy Zimo czyk.
Kiedy zaproponowano, aby takie wyjazdy organi-
zowa  dla wyró niaj cej si  rybnickiej młodzie y 
szkół rednich, ówczesnemu Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji Tadeuszowi Szostokowi i Prezydentowi 
Miasta Adamowi Fudali, nie tylko pomysł bardzo si  
spodobał, ale równie  zobowi zano si  do pokry-
cia kosztów autokaru. I tak przez 5 lat (2001‒2005) 
wyró niaj cy si  uczniowie rybnickich szkół uczest-
niczyli w wyjazdach naukowych na Kresy.

Program poszczególnych wyjazdów był w niewiel-
kim stopniu modyfi kowany. Wybrani uczniowie 
z rybnickich szkół najpierw przygotowywali infor-
macje dotycz ce zwiedzanych miejsc, a potem 
materiały o nich, których efektem były opracowania 
z ka dego z wyjazdów. Relacje te były prezentowane 
po powrocie do kraju podczas spotka  wszystkich 
uczestników z władzami miasta. W czasie konferencji 
mo na było si  z nimi zapozna  na przygotowanej 
wystawie.

Tras  tych podró y na Kresy, najwa niejsze miejsca, 
które wówczas odwiedzono, przedstawił Pan Aloj-
zy Zimo czyk. Podkre li, jak du ym i wyj tkowym 
prze yciem dla uczniów było ich zakwaterowanie 
w Lwowie, w domach polskich rodzin. Zaprezen-
tował te  kilka wspomnie  zamieszczonych przez 
uczestników w albumach powstaj cych po ka dym 
z tych wyjazdów.
• „Wielu z nas było pod wra eniem opowiada  

swoich nauczycieli, którzy uczestniczyli w dotych-
czasowych wyjazdach naukowych na Ukrain , ale 
niewielu przypuszczało, e równie  i my b dziemy 
w takim wyje dzie uczestniczy …”.

• „Wycieczka na Ukrain  pozwoliła nam pozna  
bli ej histori  dawnych ziem polskich i uzupełniła 
o wiadomo ci, których nie uczyli my si  w szko-
le, co jest zasług  wspaniałych przewodników, 
którzy wiedzieli naprawd  wszystko. Poznali my 
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kultur  i obyczaje zarówno ludno ci ukrai skiej 
jak i Polaków, którzy tam zamieszkuj . […] My l , 
e nie ma takiej osoby, której ta wycieczka si  nie 

spodobała”.
• „Zach ca  nikogo ju  nie było potrzeby, gdy  

wi kszo  z nas wiedziała od starszych kole a-
nek i kolegów, e s  to wyjazdy, które s  jedyne 
i niepowtarzalne. Dlatego wi kszo  z nas zacz ła 
odlicza  dni do 25 kwietnia, bo wtedy o godz. 7.00 
rano wyruszyli my na Ukrain , aby po powrocie 
stwierdzi , e faktycznie jest to wyjazd jedyny, 
niepowtarzalny…”.

• „My jeste my szcz liwi, e mogli my faktycznie 
uczestniczy  w tym jedynym i niepowtarzalnym 
wyje dzie. Wspaniali ludzie: uczestnicy wyjazdu 
naukowego i Ci, których spotykali my na drodze 
naszej wyprawy. Pi kne miejsca, które mogli my 
zobaczy , pozna , zwiedzi . Co , co na zawsze 
pozostanie w nas i b dziemy przekazywa  innym. 
Mamy nadziej  i jest to naszym marzeniem, aby 
te wyjazdy naukowe weszły w tradycj  naszego 
miasta”.

• „Kiedy dyrekcja i nauczyciele zaproponowali nam 
udział w takim wyje dzie jako nagrod  za nasz  
nauk  i prac  byli my przekonani, e sp dzimy kil-
ka wspaniałych dni, których wspomnienia znajd  
specjalne miejsce w naszym sercu. I tak si  stało!”

Z kolei wra eniami z drugiego wyjazdu młodzie y 
podzielił si  dr Janusz Tum, b d cy wtedy opieku-
nem. Swoj  barwn  opowie  zilustrował pokazem 
slajdów przygotowanym przez samych uczestników. 
Swoimi wspomnieniami z pobytu na Kresach po-
dzieliła si  równie  Pani Zofi a Steciuk oraz Jadwiga 
Abrahamowicz.
W podsumowaniu Pani Dyrektor Sylwia Bloch zwró-
ciła uwag , e w ten sposób mo na uzupełnia  braki 
wiedzy historycznej w ród wielu Polaków na temat 
tamtych tragicznych wydarze . Zaznaczyła, i  nie 
wolno o tym zapomina , lecz przekazywa  nowym 
pokoleniom, poniewa  t  pami  nale y kultywowa  
głównie poprzez kontakty z lud mi i media.

dr Urszula Warczok, mgr Alojzy Zimo czyk
‒ nauczyciele-konsultanci RODN i IP „WOM” w Rybniku

2 maja 1921 r. min ła 100 rocznica wybuchu III po-
wstania l skiego. W poprzednich latach obcho-
dzono rocznice wybuchu I i II powstania. Okr głe 
rocznice sił  rzeczy skłaniaj  do refl eksji, przemy-
le , ale te  polemik, a nawet dyskusji. Przede 

wszystkim jednak do obchodów upami tniaj cych 
te wydarzenia. W szkolnej edukacji w poprzednim 
i w tym roku ich skala i charakter zostały zdetermi-
nowane ogólnokrajowym lockdownem i przej ciem 
na zdalny czy te  hybrydowy system nauczania. 
Co to w praktyce oznaczało? Przede wszystkim ich 
skromniejszy od zaplanowanych działa  zasi g. 

Nie wszystkie zamierzone przedsi wzi cia udało 
si  zrealizowa , a te które były w systemie zdalnym 
miały swoj  specyfi k . Ich walory poznawcze i wy-
chowawcze zostały w jakiej  mierze ograniczone, 
o czym nie musz  przekonywa  adnego nauczy-
ciela. Có , tak sprawiła to historia i musieli my si  
jej wyrokom posłusznie podporz dkowa . 

Co jednak w problematyce l skich, powsta czych 
rocznic udało si  w tym roku szkolnym zrealizowa ? 
Uczniowie szkoły w Turzy l skiej i Olzie kształto-
wali swoj  wiadomo  historyczn  i sprawdzali 

Joachim Grabiec 

REFLEKSJE NAUCZYCIELA W 100 ROCZNIC  
WYBUCHU III POWSTANIA L SKIEGO, 

czyli o tym, jak mo na uczy  o historii powsta  
i Górnego l ska



13

RODN i IP „WOM” w Rybniku DIALOG EDUKACYJNY NR 4/2021 r.

wiedz  o tym dramatycznym fragmencie przeszło-
ci Górnego l ska w sposób typowy, czyli na lek-
cjach, przede wszystkim wychowawczych, historii, 
wiedzy o społecze stwie, j zyka polskiego. W tym 
roku szkolnym poznawczo nowym elementem 
było ukazanie uczniom sylwetki zapomnianego 
powsta czego dowódcy, Karola Kolebacza z Gorzyc. 
Był zało ycielem POW Górnego l ska w Gorzycach, 
uczestnikiem I powstania, skarbnikiem powsta -
czej kwatery w Piotrowicach, nast pnie delegatem 
do Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. 
Posta  to wa na, zwłaszcza w realiach I powstania 
l skiego, którego pocz tek w postaci wymarszu 
powsta ców miał miejsce w czeskich Piotrowicach 
i miejscowo ciach ziemi wodzisławskiej ‒ Gołkowi-
cach i Godowie. Przedstawienie uczniom postaci 
zapomnianego dowódcy stało si  mo liwe dzi ki 
współpracy nauczyciela historii z miejscowym jej 
pasjonatem, historykiem regionalist  i działaczem 
społecznym, Bogusławem Kniszk . Od wielu lat nie-
strudzenie pracuje on nad przywróceniem tej posta-
ci do wiadomo ci historycznej naszej społeczno ci. 
Innym sposobem upami tnienia powsta  l skich 
w szkole był zorganizowany w pa dzierniku 2020 r. 
III Konkurs Wiedzy o Powstaniach l skich. Organiza-
torem konkursu było gminne Centrum Kultury w Go-
rzycach we współpracy z Instytutem My li Polskiej 
im. Wojciecha Korfantego. Konkurs miał znamienny 
tytuł: „Wehikułem czasu w 1920 rok. Sentymentalna 
podró  z Wojciechem Korfantym”. W poprzednich 
latach miały miejsce I i II edycja tego konkursu. 
W tym roku został on rozbudowany i miał dwa etapy. 
Pierwszego dnia trzyosobowe dru yny szkół pod-
stawowych z gminy Gorzyce, z aktorem Dariuszem 
Niebudkiem, ledziły kolejne etapy ycia i politycznej 
kariery najwa niejszego Górno l zaka Polaka tego 
okresu, a nast pnego dnia rozwi zywały zró nicowa-
ne w tre ci i formie (np. rozpoznawanie ikonografi i, 
wykonywanie powsta czych pie ni, praca plastycz-
na, itp.) zadania. Udział uczniów w tym konkursie, 
poprzedzony eliminacjami szkolnymi ‒ anga uj cy-
mi wi ksza ich liczb , był warto ciow  i niebanaln  
lekcj  wiedzy o historii Górnego l ska, Polski, na-
wet Europy. Na podkre lenie zasługuje zwłaszcza 
monodram aktora o yciu Wojciecha Korfantego, 
profesjonalnie wykonany i spełniaj cy najwy sze 

 1 „bez gniewu i upodobania”.

standardy metod aktywnych w nauczaniu. Z pew-
no ci  słu ył te  ukształtowaniu postawy patrioty-
zmu i wzbudził zainteresowanie uczniów histori . 
Powsta cze rocznice ostatnich trzech lat to jed-
nak nie tylko okazja do podniesienia wiadomo ci 
historycznej i wiedzy u uczniów lecz równie  u na-
uczycieli. Nie do przecenienia pomoc  i inspiracj  
w tym zakresie był RODN i IP „WOM” w Rybniku, 
który we współpracy z IPN w Katowicach i Muzeum 
w Rybniku, organizował warto ciowe konferencje 
dla nauczycieli w 100 lecie kolejnych powsta czych 
rocznic. Uczestniczyli w tych edukacyjnych przed-
si wzi ciach, kształtuj cych wiadomo  historycz-
n  uczniów, równie  nauczyciele, ale i pozostali 
zainteresowani. Mo na snu  refl eksje nad jako ci  
tych wszystkich działa , skuteczno ci  oddziały-
wa  wychowawczych, ale te  i nad zdolno ci  do 
budowania obiektywnego przekazu historycznego. 
Od czasów Tacyta i jego słynnej frazy „sine ira et 
studio”1 w tek ten jest szczególnie wa ny w narracji 
i badaniu przeszło ci. Dla badacza jest miarodajnym 
wskazaniem metodologicznym, ale te  i moralnym. 
Ale czy tylko dla badaczy? Pytanie wszak retoryczne. 
Obiektywnym przekazem winni si  wykazywa  
wszyscy, którzy paraj  si  przeszło ci , wi c nie tylko 
zawodowi historycy, ale te  popularyzatorzy bada , 
w tym nauczyciele, dziennikarze, politycy, działacze 
społeczni. Tak e zwykli, pro ci odbiorcy historii funk-
cjonuj cy w przestrzeni ycia publicznego, cho  ich 
prawo do subiektywnej, nawet tendencyjnej oceny 
jest wi ksze. Wiemy jednak, e w praktyce nie za-
wsze tak si  dzieje, równie  w odniesieniu do proble-
matyki historii powsta  l skich i szerzej ‒ Górnego 
l ska. Nigdy nie była ona i mimo upływu lat nadal 

nie jest, wolna od dylematów, sprzecznych interpre-
tacji i kontrowersji z tym zwi zanych. Mogłoby si  
wydawa , e czas ju  zrobił swoje i niejednoznacz-
no ci w opiniach i ocenach po 100 latach powinny 
zosta  co najmniej uładzone, ale tak nie jest. Nad 
histori  powsta  i Górnego l ska wci  unosi si  
cie  ró nych interesów politycznych, narodowych, 
a hołduj cy spiskowej teorii dziejów podkre laj , e 
i pa stwowych. 
Historia regionalna, zwana mikrohistori , jest obecna 
w edukacji szkolnej dopiero od przełomu ustrojo-
wego w 1989 roku. Nie od razu zago ciła na stałe 
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w programach i szkolnej praktyce. W wielu przy-
padkach była okresow  szkolna mod , w innych 
spotykała j  krytyka, e wzmaga separatyzm i sprzyja 
utrwalaniu tendencji od rodkowych. Niedostatki 
edukacji, b d  zła jej jako , powoduj  wci  pro-
blemy z postrzeganiem l skiej to samo ci i okre-
laniem jej relacji do pa stwa i narodu polskiego. 
Je li chcemy, aby przyszłe pokolenia nie miały z tym 
problemu, musimy zwróci  na to szczególn  uwag . 
Je li nie chcemy, aby historia na Górnym l sku 
nas dzieliła, musimy zadba  o lepsz  jako  edu-
kacji regionalnej i w ogóle nauczania historii. W tej 
materii musi si  wiele zmieni . W sytuacji kryzysu 
rodziny i wynikaj cego st d osłabienia jej funkcji 
wychowawczej i edukacyjnej, jeste my głównym 
narz dziem kształtowania postaw i wiadomo ci 
historycznej uczniów. W poznawaniu i nauczaniu 
o przeszło ci musimy dba  o bezstronno  przekazu, 
ukazywa  ró ne racje i pogl dy, a imperatyw prawdy 
powinien by  najwa niejszy (klasyczne wychowanie 
nauczało: „Amicus Plato, sed magis amica veritas”)2. 
Nauczyciel nie mo e ulega  presji ró nych czynni-
ków nienaukowych: propagandowych, społecznych, 
politycznych, ideologicznych, narodowych. Pami -
taj c, e jest funkcjonariuszem pa stwa, zarazem 
musi wykazywa  si  odporno ci  na jego zakusy 
w zakresie nadu ywania polityki historycznej. Nie 
mo e pozwoli  sobie na instrumentalne podej cie 
do historii. W przeciwnym razie sprzeniewierzy si  
powołaniu i inteligenckiemu etosowi, a u uczniów 
z czasem narazi si  na utrat  autorytetu. Negatywn , 
społeczn  konsekwencj  tej sytuacji jest nieumiej t-
no  wyj cia z pułapki historycznych stereotypów 
czy te  wr cz fałszywego postrzegania przeszło ci. 
Niby to takie oczywiste i banalne, nawet pisanie 
o tym 100 lat po tamtych wydarzeniach wydaje si  
by  enuj ce, ale czy mamy inne wyj cie z sytuacji 
uproszczonego, jednostronnego, akcentuj cego 
racje tylko jednej strony widzenia historii? 
Nie zawsze jest jednak le. W tej materii przy okazji 
majowej l skiej rocznicy mo na było zauwa y  
przykład pozytywny. Staropolskie porzekadło mówi, 
e idzie on z góry. I tym razem tak było. My l  tu 

o wizualizacji multimedialnej wykonanej w nie-
dzielny wieczór, 2 maja, na fasadach wa nych bu-
dynków u yteczno ci publicznej w kilku miastach 

 2 „Platon przyjacielem, lecz wi ksz  przyjaciółk  prawda”.

Polski, poczynaj c od Warszawy, m.in. na pałacu 
prezydenckim. Jej autorem było Biuro Programu 
„Niepodległa”, w ramach ogólnopolskiej kampanii 
„ l sk, wspólna sprawa”. Tre ci  tego przekazu była 
historia III powstania l skiego pokazana w otoczce 
wieloetniczno ci i wielokulturowo ci Górnego l -
ska. Pomijaj c walory artystyczne przekazu ‒ mnie 
si  on podobał z racji pogl dowo ci i spektaku-
larno ci ‒ merytorycznie odnotowa  nale y rzecz 
niezwykł  i w tym kontek cie zaskakuj c . Był on 
obiektywny i w stosunku do historii Górnego l -
ska uczciwie zrobiony. Z krótkiego telewizyjnego 
przekazu zapami tałem dwa elementy, które na 
mnie zrobiły wra enie. Pierwszy z nich to uwypu-
klenie dwukulturowo ci, w tym dwuj zyczno ci 
Górno l zaków. Oprócz słów polskich na ekranie 
pojawiały si  słowa niemieckie, np. Oberschlesien, 
Kirche, mutter, schule. Obok białego orła, godła 
odrodzonego pa stwa polskiego, pojawił si  nie-
miecki czarny orzeł, symbol pa stwowy Niemiec, 
których cz ci  był wtedy Górny l sk. Nast pny to 
zauwa enie niemieckiego komisarza Kurta Urbanka 
jako reprezentanta drugiej strony plebiscytu, a wi c 
w ten sposób spersonalizowanie niemieckiej historii 
górno l skiego dramatu. W animacji wykorzysta-
no te  materiały propagandowe, tj. pisma, ulotki, 
plakaty, rysunki satyryczne przygotowane przez 
obie strony w j zyku polskim i niemieckim. Nie 
pami tam, aby przy wcze niejszych powsta czych 
rocznicach o mielano si  te sprawy akcentowa  
w sposób równie obiektywny. I mam pewno , e 
w niczym nie umniejszyło to patriotycznej, polskiej 
wymowy tego multimedialnego wydarzenia. Oby 
takich przykładów było wi cej. Mo e wtedy historia 
Górnego l ska zostanie opowiedziana młodemu 
pokoleniu prawdziwie, z empati  i poszanowaniem 
wra liwo ci drugiej strony. Wielka w tym rola szkoły 
i nauczycieli, którzy jednak zadania edukacyjnego 
nie wykonaj  bez wła ciwej, m drej polityki władzy 
pa stwowej i samorz dowej.

dr Joachim Grabiec
‒ dyplomowany nauczyciel historii i wiedzy 

o społecze stwie Szkoły Podstawowej im. Ks. Edwarda 
Kasperczyka w Turzy l skiej i Szkoły Podstawowej 

im. Karola Miarki w Olzie
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„Czy woleliby cie porozmawia  z zebr , czy mo e 
polecie  na ksi yc?” ‒ takiej odpowiedzi udzieliła 
ksi na Yorku Sara Fergusson uczniom szkoły pod-
stawowej w Rudach, którzy pytali jak powstaj  jej 
ksi ki. „Wła nie teraz uruchomiłam Wasz  fantazj  
i tak te  powstaj  moje ksi ki dla dzieci ‒ budz  
wyobra ni ” ‒ doko czyła z u miechem, patrz c 
na zdziwione twarze uczniów, przekonuj c jedno-
cze nie, e posiada zarówno nieprzeci tne umie-
j tno ci komunikacji jak i przełamywania barier. 

Cała sytuacja miała miejsce w czasie wizyty reprezen-
tantki angielskiej rodziny królewskiej w Rudach dru-
giego wrze nia tego roku. Ksi na przybyła jako go  
honorowy na otwarcie Kliniki Chirurgii Estetycznej 
w Rudach, którego dokonała jej wieloletnia przyja-
ciółka dr Gabriela Mercik. Wizyta w szkole pojawiła 
si  w planie pobytu w ostatnim momencie i z za-
ło enia miała by  tylko 15-minutowym epizodem. 
Stało si  jednak inaczej. Czasu na przygotowania 
było niewiele, a cała społeczno  szkolna chciała jak 
najlepiej przyj  znakomitego go cia.

Ksi na zawitała do szkoły w godzinach popołu-
dniowych, mimo to oczekiwało na ni  poza wła-
dzami gminy bardzo wielu uczniów zaciekawionych 
niezwykł  wizyt . Poprzedziły j  wozy transmisyjne 
TVN-u, Polsat-u i TVP oraz spora rzesza lokalnych me-
diów. Ju  pocz tek wizyty pokazał, e nie b dziemy 

mieli do czynienia ze sztywnym protokołem, którego 
szczerze mówi c troch  si  spodziewali my. Ksi na 
po wyj ciu z samochodu w pierwszych krokach skie-
rowała si  do uczniów i po chwili rozmowy zacz ła 
robi  sobie zdj cia z ch tnymi osobami, których 
oczywi cie nie brakowało.

W czasie pobytu serce ksi nej skradł szkolny zespół 
wokalny swoim krótkim, ale bardzo ywiołowym 
i emocjonalnym wyst pem. Ksi na otrzymała te  
dwa prezenty ‒ jeden z okazji zbli aj cych si  uro-
dzin, a drugi dla ukochanego, pierwszego wnuka. 
Prezentem urodzinowym był portret namalowany
przez przyjaciela szkoły Miłosza Nosiadka, członka 
Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. „Przepi kny 
obraz, ale kto na nim jest?” ‒ zareagowała z praw-
dziwie angielskim poczuciem humoru ksi na Sara. 

Adrian Plura

LOT NA KSI YC CZY ROZMOWA Z ZEBR ? 
… czyli jak Ksi na Yorku „adoptowała” 

szkoł  podstawow  w Rudach
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Prezentem dla wnuka była za  drewniana kolejka 
z wygrawerowanym imieniem August. Prezent 
nawi zywał do Zabytkowej Stacji Kolejki W skotoro-
wej w Rudach, która równie  znalazła si  w planach 
wizyty ksi nej. Prezenty wr czyli równie  obecni 
przedstawiciele gminy ‒ burmistrz Paweł Macha 
wraz z zast pczyni  Sylwi  Brzezick -Tesarczyk. 

Uczniowie szóstej klasy przeprowadzili wywiad 
z ksi n , pytaj c m.in. o jej ksi ki, sposób sp -
dzania wolnego czasu, córki oraz wnuka Augusta. 
Cała wizyta jak i postawa ksi nej pokazały, e lubi 
ona dzieci i potrafi  z nimi nawi za  wietny kontakt. 
Dzieci nie były tylko dodatkiem do wizyty czy te  
miłym, ale mało wa nym tłem ‒ wr cz przeciwnie. 
Ksi na traktowała ka d  rozmow  bardzo powa ne, 
odpowiadała na zadane pytania, uwa nie dobieraj c 
słowa i wzbudzaj c tym samym zainteresowanie 
rozmówcy. 

Wa n  cz ci  wizyty w szkole było otwarcie „Zielo-
nej Klasy” ‒ nowoczesnej pracowni do nauki biologii 
i przyrody, która powstała ze rodków WFO iGW 
oraz gminy Ku nia Raciborska. Na zako czenie po-

bytu udała si  do szkolnej biblioteki, gdzie telewizja 
TVN nakr ciła z ni  wywiad. Na zako czenie ksi na 
podsumowała pobyt w krótkich słowach, zapew-
niaj c, e nie jest to jej ostatnia wizyta, obiecała 
te  wesprze  szkoln  bibliotek  w ksi ki nie tylko 
swojego autorstwa, ale równie  wyraziła yczenie, 
e chciałaby „adoptowa ” cał  szkoł .

Wychodz c ze szkoły po prawie dwóch godzinach, 
zauwa yła stoj c  wraz z mam  dziewczynk , która 
z daleka próbowała zrobi  jej zdj cie. Ksi na pode-
szła i zaproponowała im wspólne fotk . Nast pnie 
pocz stowała słodyczami uczniów, którzy stali nie-
daleko. Jeden z chłopców bardzo grzecznie poprosił, 
czy mo e zabra  równie  dla mamy i rodze stwa. 
Ksi na u miechn ła si  i wsypała mu do r k spor  
ilo . Nast pnie podeszła do samochodu, wyj ła 
bukiet kwiatów i wr czyła je zaskoczonemu chłop-
cu, mówi c „Przeka  je swojej mamie i powiedz, e 
wychowała prawdziwego d entelmena”.

W tym samym dniu ksi na Sara odwiedziła jeszcze 
l skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ‒ popu-

larnie zwanym te  klinik  profesora Religi, której 
obecnie szefuje jego ucze  profesor Marian Zem-
bala. Wieczorem, na uroczystym bankiecie, ksi na 
dziel c si  wra eniami z pobytu na l sku, wymieniła 
dwa punkty programu, które wywarły na niej du e 
wra enie i pozostan  niezatartymi wspomnieniami ‒ 
klinik  profesora Religii oraz szkoł  w Rudach. Te sło-
wa wypowiedziane w obecno ci wielu znamienitych 
go ci s  i pozostan  ogromnym wyró nieniem dla 
całej naszej szkolnej społeczno ci.

mgr Adrian Plura
‒ dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Jana III Sobieskiego w Rudach
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Wojewódzki Konkurs „Lapbook Patriotyczny” został 
zorganizowany przez Regionalny O rodek Dosko-
nalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku i Pedago-
giczn  Bibliotek  Wojewódzk  w Rybniku. Celem 
było: wspieranie wychowania patriotycznego dzieci 
i młodzie y poprzez ró ne formy aktywno ci arty-
stycznej, wyzwalanie kreatywno ci i wra liwo ci 
estetycznej oraz rozwijanie talentów plastycznych. 
Konkurs obj ty był honorowym patronatem Mar-
szałka Województwa l skiego Jakuba Chełstow-
skiego oraz Instytutu Pami ci Narodowej Oddziału 
w Katowicach. 

W konkursie mogło uczestniczy  ka de dziecko z klas 
1‒8 szkoły podstawowej z województwa l skiego. 
Były dwie kategorie wiekowe: uczniowie z klas 1‒3 
i uczniowie z klas 4‒8. Na konkurs wpłyn ło 67 nie-
samowitych, kreatywnych prac młodych twórców, 
które zachwycały form , kolorem, technik  a na-
wet muzyk . Dnia 9 listopada w siedzibie RODNiIP 
„WOM” w Rybniku zebrała si  komisja oceniaj ca 
nadesłane w konkursie prace. Zadanie było trudne. 
Decyzj  komisji przyznano ł cznie 19 nagród: I, II i III 
miejsca w ka dej grupie wiekowej oraz wyró nienia.
W kategorii klas 1‒3 przyznano:
• I miejsce: 

Milena Wełniak ZSP nr 6 w Wodzisławiu l skim
• II miejsce: 

Bartosz Strzelec SSP nr 2 w Radlinie
Alicja Reichel SP Grzegorzowice

• III miejsce: 
Janek Goik SP nr 4 w Radlinie
Matylda Szymaniec SP nr 16 w Jastrz biu Zdroju

• Wyró nienia:
Martyna Tomala SP w Skrzyszowie
Joowon Moon SP nr 3 w orach

W kategorii klas 4‒8 przyznano:
• I miejsce: 

Filip Tolarz ZSP nr 1 w Wodzisławiu l skim
Szymon Warmu a SP nr 1 w Radlinie

Karol Pokora SP nr 7 w Knurowie
• II miejsce: 

Łukasz Twardzik ZSP nr 1 w Wodzisławiu l skim
Amelia Antonin SP nr 1 w Pszowie
Emilia Cie lik SP w Kobyli

• III miejsce: 
Julia Ole  SP nr 23 w Rybniku
Hanna Scheithauer SP w Kobyli
Julianna Wieczorek ZSP nr 3 w Rybniku

• Wyró nienia:
Kinga Przybyła SP w Rogowie
Kuba Tolarz ZSP nr 6 w Wodzisławiu l skim
Szarlota Szulik SP w Krostoszowicach

Nagrody wr czyły Pani Danuta Ma kowska ‒ dy-
rektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy 
z Młodzie  Urz du Marszałkowskiego w Katowi-
cach i pani Sylwia Bloch ‒ dyrektor RODNiIP „WOM” 
w Rybniku. Wszystkim nagrodzonym i wyró nionym 
uczniom, ich nauczycielom i rodzicom gratulujemy.

Małgorzata Konsek, Anna W grzyn

WOJEWÓDZKI KONKURS 
LAPBOOK PATRIOTYCZNY

Honorowy patronat Marszałka Województwa l skiego Jakuba Chełstowskiego
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Anna W grzyn 
‒ kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Rybniku
Małgorzata Konsek 

‒ doradca metodyczny RODN i IP „WOM” w Rybniku
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Realizacja innowacyjnych projektów badawczych 
od wielu lat jest powszechna w ród uczniów i ich 
promotorów w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Jastrz biu-Zdroju. Od 2010 roku 
szkoła szczyci si  zdobyciem wielu medali i nagród 
specjalnych w konkursach innowacyjno ci w Polsce 
i na całym wiecie. Tematyka tworzonych prac jest 
ró norodna, pocz wszy od projektów informatycz-
nych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcjami, a  
po prace badawcze zwi zane z aspektami ekolo-
gicznymi. 

W roku 2019 nauczyciele wy ej wymienionej szko-
ły, wracaj c z ogólnopolskiego konkursu E(x)plory 
z Gdyni, zainspirowani przedstawionymi tam wyna-
lazkami i innowacjami, przegl daj c zasoby Inter-
netu, dostrzegli ciekawy temat, który postanowili 
omówi  z uczniami. Okazało si , e istnieje g sienica 
barciaka wi kszego, która oprócz trawienia wosku 
pszczelego, jest w stanie trawi  polietylen. I tak na-
rodził si  pomysł na prac  badawcz . Uczniowie bar-
dzo szybko zabrali si  do pracy. 3-osobowy zespół 
przejrzał dost pna literatur  naukow  i przygotował 
teoretyczn  prac  na pierwszy konkurs, w którym 
zdobywaj c 2. miejsce, uzyskano akredytacj  na 
kolejn  edycj  konkursu naukowego E(x)plory 2020. 
Praca wymagała jednak dalszego doskonalenia. 

Uczniowie postanowili dodatkowo stworzy  projekt 
pracy badawczej, której wyniki mogłyby pomóc 
w rozwoju wiedzy na temat mo liwo ci utylizacji 
polietylenu przez larwy barciaka wi kszego (Galleria 
Mellonella). 
Przygotowano autorskie rozwi zanie badawcze. 
Uczniowie we wst pie swojego projektu badaw-
czego napisali:

W ostatnim czasie problem zanieczyszczenia 
rodowiska i akcje ekologiczne zaintrygowały nas 
i u wiadomiły powag  sytuacji. Natkn li my si  na 
artykuły dotycz ce mo liwo ci utylizacji wszech-
obecnego polietylenu i polipropylenu przez larw  
motylicy Barciaka Wi kszego (Galleria Mellonella). 
Zastanawiali my si  nad tym, jak funkcjonuje ten 
organizm, do jakich rzeczy jest zdolny, a tak e, czy 
mo emy przyczyni  si  do poszerzenia znajomo-
ci funkcjonowania tego gatunku i jego wpływu 
na zmiany „in plus” w rodowisku naturalnym. 
Zdecydowali my si  na rozpocz cie bada  i przez 
ostatni okres hodowali my i obserwowali my, jak 
larwy mola woskowego zachowuj  si  i rozwijaj  
w ró nych warunkach termicznych, przy ró nym 
dost pie do po ywienia, jego ilo ci, a przede 
wszystkim zastanawiali my si  nad wpływem tych 
czynników na utylizacj  polietylenu (PE).
Mamy nadziej , e nasze badania pomog  w przy-
szło ci kolejnym badaczom wykorzysta  potencjał 
larw do ochrony rodowiska przyrodniczego, 
które jest przecie  tak bardzo zanieczyszczone.

Metodologia bada  wi zała si  z przygotowaniem 
6 terrariów. Wykonano 2 typy bada .

I badanie
Po dziesi  redniej wielko ci larw zostało umiesz-
czonych w 3 słoikach razem z woreczkiem wyko-
nanym z folii polietylenowej (kawałek folii z PE 
o wymiarach 34x26 cm i masie ok. 0,535 g). W przy-
krywkach wykonano dziurki odpowiedniej rednicy, 

Jerzy Maduzia 

GALLERIA MELLONELLA Z SOBIESKIEGO
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tak by larwy nie mogły si  wydosta  i miały dost p 
do powietrza. Tak przygotowane terraria umiesz-
czono w otwartych pudłach, aby zapobiec działaniu 
promieni słonecznych. Larwy trzymano w trzech 
bezpiecznych miejscach, w których temperatura 
wynosiła 18, 21 i 23°C.

II badanie
Wykonano je na tej samej liczebnie grupie larw 
z ró nym dost pem do rodzaju po ywienia. W ka -
dym terrarium (słoiku) umieszczono po dziewi  
larw. W przykrywkach słoików, w których były larwy, 
wykonano dziurki odpowiedniej rednicy, tak by nie 
mogły si  wydosta  i miały dost p do powietrza. 
Tak przygotowane terraria umieszczono w otwar-
tym pudle, aby zapobiec działaniu promieni sło-
necznych. Larwy trzymano w bezpiecznym miejscu 
w pokoju i sprawdzano ich zachowanie w terrarium. 
W dwóch słoikach umieszczono kawałki folii z PE 
o wymiarach 18x6 cm i masie ok. 0,065 g oraz wosk 
pszczeli ‒ w pierwszej próbie badawczej proporcja 
ilo ci wosku i polietylenu wynosiła 1:1, w drugiej 
próbie badawczej ‒ 2:1, a w trzeciej larwy miały jako 
po ywienie tylko wosk.
Przeprowadzone badania dały ciekawe wnioski. 
Pierwsze z nich wykazało, e larwy Galleria Mello-
nella w niskich temperaturach, tj. 18°C, s  bardziej 
ospałe, maj  spowolniony cykl yciowy, przez co yj  
dłu ej ni  w wy szych temperaturach, aczkolwiek nie 
przekładało si  to na wi ksz  ilo  utylizowanego 
polietylenu. Larwy hodowane w temperaturze 23°C 
wykazały wi ksze zu ycie folii polietylenowej, ni  te 
przetrzymywane w ni szych temperaturach, pomi-

mo ich mniejszej prze ywalno ci i szybszego two-
rzenia przez nie kokonów. Badanie drugie pozwoliło 
udowodni , e larwy dokarmiane pokarmem pod-
stawowym (woskiem) prze ywaj  w 81%. Wi kszy 
ubytek masy folii polietylenowej zaobserwowano 
w terrarium, w którym stosunek wosku pszczele-
go do folii polietylenowej wynosił 1:1 (larwy były 
bardziej aktywne). Je eli stosunek dostarczonego 
wosku pszczelego i folii polietylenowej wynosił 2:1 
zauwa ono mniejsze spo ycie folii polietylenowej, 
a tak e mniej larw przepoczwarzyło si  w my.

Wysiłek uczniów został dostrze ony przez jurorów 
Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych 
i Wynalazczo ci w Warszawie, w której uczniowie 
otrzymali tytuł laureatów 2 miejsca. Ponadto prac  
zgłoszono do dwóch konkursów mi dzynarodo-
wych, w których równie  uzyskała ona nagrody:
• złoty medal w Mi dzynarodowym Konkursie Wy-

nalazków E-nnovate 2021, Bydgoszcz;
• złoty medal w Mi dzynarodowym Konkursie In-

nowacyjno ci iCAN 2021 w Toronto w Kanadzie;
• nagroda specjalna „Canadian Special Award” 

Toronto International Society of Innovation and 
Advanced Skills;

• nagroda dla Młodych Innowatorów „Best Young 
Inventors Award”, Kanada 2021.
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Innowacj  uczniów Zespołu Szkół nr 6 zaprezento-
wano tak e 23 sierpnia 2021 r. podczas wojewódz-
kiej konferencji „Ucze  zdolny w przestrzeni szkol-
nej, w tym edukacja przez szachy”, zorganizowanej 
przez Regionalny O rodek Doskonalenia Nauczycieli 
i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku. 

Organizacj  promocji pracy i zgłoszeniem na kon-
kursy mi dzynarodowe zaj ło si  Stowarzyszenie 
Kreatywnych Nauczycieli, działaj ce przy Zespole 
Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrz -
biu-Zdroju.

Tytuł pracy:
Wpływ ró nych warunków hodowli larw Galleria 
Mellonella na mo liwo  utylizacji polietylenu ze 
rodowiska naturalnego.
Uczniowie ‒ autorzy projektu: Paulina Fr tczak, 
Adrian Grzonka.
Nauczyciele ‒ promotorzy: Lidia Gajdzik, Barbara 
Halska, Jerzy Maduzia.

mgr Jerzy Maduzia 
‒ nauczyciel-konsultant RODN i IP „WOM” w Rybniku
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Nie chciałbym by  ani „trudnym”, 
ani „elitarnym” pisarzem i cokolwiek my l , 
staram si  wyrazi  tak prosto, jak tylko mog  

‒ niestety, to mi si  nie zawsze udaje.
Stanisław Lem, 1973, Do moich czytelników 

ródło: https://roklema.pl/dzien-278

Podobno najciekawsze historie pisze samo ycie. 
Dzi ki biografi om wybitnych pisarzy, wi tych, 
fi lozofów, artystów, polityków mo emy pozna  
zarówno fascynuj ce losy konkretnych osób, ale 
te  nada  inn  perspektyw  historii ‒ zbli y  si  
do niej i zrozumie , jaki wpływ miała na ycie ludzi. 

Wskazuje si  na trzy impulsy ywotopisarstwa. 
Pierwszym jest upami tnienie, bowiem lektura 
ywotów mo e wzbudzi  zrozumienie i empati , 

mo e ubogaca . Na podstawie dobrych i pi knych 
wzorów wychowujemy! Drugim impulsem jest cie-
kawo . Zaciekawienie losem drugiego człowiekiem 
sprawdza si  w szkole, bo wiat historii jest cz sto 
dla ucznia obcy, a nawet trudny. Biografi a cieka-
wego człowieka mo e stanowi  pomost pomi dzy 
przeszło ci  i tera niejszo ci . Kolejny impuls to 
poznanie. Dzi ki biografi i lepiej mo na pozna  in-
nych ludzi, epok  i siebie samych. Dlatego warto 
uczniom zaprezentowa  w ramach zaj  w szkole 
posta  Stanisława Lema i jego wiat! 
W ród propozycji lektur uzupełniaj cych w szkole 
podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, za-
pisanych w podstawie programowej znajdziemy 
propozycje takich utworów Stanisława Lema, jak: 
Cyberiada (fragmenty) oraz Wizja lokalna.
W komentarzu do podstawy programowej prze-
czytamy: 

Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie 
uczniów w wiat literatury, ugruntowanie ich 
zainteresowa  czytelniczych oraz wyposa enie 
w kompetencje czytelnicze potrzebne do kry-

tycznego odbioru utworów literackich i innych 
tekstów kultury. Wa nym elementem zmiany 
jest umieszczenie w wykazie lektur uzupełniaj -
cych takich pozycji ksi kowych, które stanowi  
przykład ró norodnych kontekstów: kulturowego, 
fi lozofi cznego, społecznego, biografi cznego.

Biografi a pisarza pojawiaj ca si  na lekcji nie tylko 
jest kontekstem biografi cznym czy kulturowym, ale 
tak e mo e stanowi  okazj  do prezentacji opinii 
i uczu  ucznia, by  pretekstem do praktyk twórczych, 
takich, jak prowadzenie dziennika, pami tnika, kre-
owanie mitu o sobie, redagowanie haseł do Wiki-
pedii, pracy z Polskim Słownikiem Biografi cznym. 
Z okazji Roku Lema ukazała si  w Polsce niezwykła 
biografi a: Lem. ycie nie z tej ziemi, autorstwa Woj-
ciecha Orli skiego. Wydawałoby si , e Stanisław 
Lem ‒ autor ksi ki autobiografi cznej Wysoki Za-
mek, pisarz, który udzielał wywiadów rzek, nie ma 
przed czytelnikiem adnych tajemnic. Tymczasem 
Wojciech Orli ski znalazł i odkrył ich wiele. Polecam 
zapoznanie si  z t  ciekaw  lektur . 
Warto wspomnie , e na ycie i twórczo  Lema 
na nowo pozwala spojrze  równie  doskonały fi lm 
Borysa Lankosza: Autor Solaris.
Stanisław Lem urodził si  12 lub 13 wrze nia 1921 
roku we Lwowie, a zmarł 27 marca 2006 roku. Rodzi-
cami przyszłego pisarza byli Samuel Lem i Sabina 
z domu Wollner. Samuel ‒ lekarz laryngolog od 
1904 r. posługiwał si  spolszczon  wersj  swojego 
nazwiska ‒ Lehm.

Samuel Lem uwa ał si  za Polaka ydowskiego po-
chodzenia, o czym wiadczy wybór imienia Stanisław 
dla swojego pierworodnego syna. Z autobiografi cz-
nych wspomnie  Lema wyłania si  wiat dzieci -
stwa szcz liwego, ale samotnego. Jako czterolatek 
sam nauczył si  czyta  ‒ wybierał ksi ki o nauce, 
technice oraz teksty przygodowe. Pisarz wspominał 
o swych pasjach z dzieci stwa: cukierniczej, wyna-
lazczej i biurokratycznej. 

Małgorzata Pyszny

POT GA BIOGRAFII W SZKOLE
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Druga wojna wiatowa była dla rodziny Stanisława 
Lema czasem tragicznym. Prawie wszyscy prócz 
rodziców i kuzyna Mariana Hemara (poety), zgin li 
w czasie wojny we Lwowie lub w obozie zagłady w 
Beł cu. O tym, co wtedy prze ył, pisarz nie opowiadał 
wprost, nawet najbli szym, ale zostawił wstrz saj cy 
opis w powie ci ‒ Głos Pana. W 1950 roku Lem na-
pisał powie  pod tytułem W ród umarłych, który 
to utwór mo na odczytywa  jako prób  ukazania 
wojennej tragedii. Pytania o zagład  i odpowiedzial-
no  moraln  jej współuczestników dr czyły Lema 
przez całe ycie. 
Po wojnie, w 1945 roku Lemowie przenie li si  
do Krakowa. Tam Stanisław kontynuował studia 
medyczne i poznał dr Mieczysława Choynowskie-
go, któremu zawdzi czał prac  i naukowe lektury. 
Du  rol  w yciu Lema odegrał równie  Jerzy Turo-
wicz ‒ redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Wiedza 
naukowa odró niała Stanisława Lema od innych 
pisarzy science fi ction i dała arcydzieła gatunku: 
Solaris, Głos Pana. 
Lem przez całe ycie kochał nauk , cho  miał wobec 
niej liczne zastrze enia. Obawiał si , e człowiek 
wykorzysta sw  wiedz  i narz dzia nauki do złych 
celów. W czasach, gdy wszyscy zachwycali si  do-
brodziejstwami komputeryzacji i Internetu, Lem 
wspominał o mo liwych skutkach ich bezrefl eksyj-
nego stosowania. 
Lem najbardziej cenił swe ksi ki: Solaris, Summa 
technologiae, Pami tnik znaleziony w wannie. Poru-
szał w nich tematy psychologiczne, socjologiczne 
i cywilizacyjne. W tek cie Prognozy Chochoła, który 
ukazał si  w paryskiej „Kulturze”, Lem przedstawił 
sw  wizj  przyszło ci PRL-u: krach gospodarczy, 
nasilanie si  terroru, upadek nauki i kultury, które 
zast pione zostan  przez sport i masow  rozrywk  
typu cyrkowego. 
Powie ci , któr  podobno Lem napisał ze szczególn  
rado ci  był utwór Wizja lokalna. W 1987 ukazała si  
powie  Lema Fiasko, utwór po wi cony problema-
tyce pionierskiego lotu do innej gwiazdy i nawi za-
niu kontaktu z cywilizacj  Kwintan. Pisarz zaznaczał, 
e fabuła utworu odwołuje si  do jego wszystkich 

w tków poruszanych dot d w scence-fi ction, cofaj c 
si  a  do tomiku Sezam i inne opowiadania oraz do 
Astronautów. Po napisaniu Fiaska Lem zajmował si  
publicystyk . Od 1992 roku drukowane były jego 
felietony, w których narzekał, e marnujemy cudem 

odzyskan  wolno , przestrzegał przed skutkami 
uzale nienia od Internetu. Co wa ne, Lem nie uwa ał 
siebie za czarnowidza, ale za realist . 

Wyj tkowy jest nagrobek pisarza, znajduj cy si  na 
Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Przypomina 
ksi k , na której wyryto sentencj  wybran  przez 
samego Stanisława Lema. Kieruje on do nas nast -
puj ce słowa: „Feci, quod potui, faciant meliora 
potentes”, co oznacza: „Zrobiłem, co mogłem, kto 
potrafi , niech zrobi lepiej”.

Netografi a:
https://www.uw.edu.pl/2021-rok-lema/
https://www.gov.pl/web/chile/2021--rok-lema
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/aktualnosci/-lem-wy 

stawa-i-materialy-edukacyjne
https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/konferencja-edukacyjna 

-moc-biografi i
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/

Jezyk-polski
https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Jezyk 

-polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lem#/media/

Plik:Stanislaw_Lem_2.jpg
https://www.ore.edu.pl/2021/09/znowelizowana-lista-lektur 

-w-podstawie-programowej-jezyka-polskiego-z-komenta 
rzem/

https://wom.edu.pl/?page_id=19554

Małgorzata Pyszny 
‒ nauczyciel-konsultant RODN i IP „WOM” w Rybniku  



25

RODN i IP „WOM” w Rybniku DIALOG EDUKACYJNY NR 4/2021 r.

To wszystko jest we mnie, 
niedost pny tłum wspomnie , 

kolejnych minut, godzin, dni, tygodni, lat 
‒ i nikt, oprócz snu nad którego ruchem nie panuj ,

 nie mo e tam wej .
Stanisław Lem, Wysoki Zamek 

Ksi ka Wysoki Zamek to literacki autoportret Stani-
sława Lema, w którym pisarz próbuje poł czy  ulot-
ne obrazy, wspomnienia i refl eksje nad wydarze-
niami z okresu wczesnego dzieci stwa i młodo ci, 
nakre laj c jednocze nie swoj  sytuacj  rodzinn  
oraz unikalny klimat przedwojennego Lwowa.

Ksi ka „Wysoki Zamek” to literacki autoportret 
Stanisława Lema, w którym pisarz próbuje poł czy  
ulotne obrazy, wspomnienia i refl eksje nad wydarze-
niami z okresu wczesnego dzieci stwa i młodo ci, 
nakre laj c jednocze nie swoj  sytuacj  rodzinn  
oraz unikalny klimat przedwojennego Lwowa.
Bez tabu, zachowuj c prostot  dziecka i charak-
terystyczn  dla tego etapu ycia egocentryczn  
percepcj  wiata, a jednocze nie literacko genialn  
perspektyw  „dorosłego”, Lem opisuje to, co stanowi 
dla dziecka warto  najwi ksz  ‒ relacje z najbli -
szymi i przyjaciółmi dzieci stwa, towarzysz ce mu 
przedmioty i psoty. Pod aj c za wspomnieniami 
małego Stasia mo emy dotkn  jego zabawek, 
potkn  si  o rozbite kalejdoskopy czy haniebnie 
potraktowan  pozytywk . Widzimy przedmioty 
zgromadzone w domu rodzinnym i dzieci ce kolek-
cje rupieci, dowiadujemy si , po jakie ksi ki si gał 
niezauwa ony w biblioteczce gabinetu lekarskiego 
swojego ojca, oraz czego poszukiwał w jego szufl a-
dach. Wysoki Zamek przynosi nam słodkie zapachy 
dochodz ce z lwowskich cukierni, a naszej wyobra -
ni ukazuje zachlapane atramentem ławki szkolne 
i klimat edukacji „tamtych czasów”, zbudowany na 
relacjach z rówie nikami i ró norodnych postawach 
prezentowanych przez ówczesnych nauczycieli. 

Co niezwykle cenne, uwa ny czytelnik ma szans  
wyodr bni  pierwsze do wiadczenia Lema w na-
bywaniu j zyka i komunikowaniu si  z innymi ‒ 
recytatorsk  wra liwo  wobec poezji, czy próby 
literackie w postaci listów do ojca, w swoisty sposób 
powi zane z wychodkiem na wsi…
Musz  przyzna , e autobiografi a Stanisława Lema 
była moim priorytetowym wyborem spo ród jego 
licznego dorobku literackiego, a to z uwagi na 
zawodowe zainteresowanie etapem wczesnego 
dzieci stwa oraz subtelnym wpływem tego okresu 
na przyszło  małego człowieka. Dzieci stwo nie bez 
powodu nazywane jest przecie  kluczowym okre-
sem rozwoju jednostki, tym bardziej, e rodowisko 
dziecka generuje jego spojrzenie na otaczaj c  
rzeczywisto , a ono z kolei kształtuje przyszło . Jak 
bardzo było wi c ono inspiruj ce dla małego Lema? 
Co w nas samych pozostaje z dzieci stwa? I jakie 
wskazówki wobec tego, co wa ne dla dziecka, mo e 
z do wiadcze  Stasia wyprowadzi  współczesny 
pedagog? My l , e warto postawi  sobie podobne 
pytania, a na pewno ‒ da  popłyn  swobodnym 
refl eksjom czytaj c t  ksi k .

Lemowy wiat rz dzi si  nie tylko prawami fi zyki, 
lecz i gramatyki ‒ w cało ci bowiem utworzono go 

z materii j zyka.
Jerzy Jarz bski, Roboty i ludzie w posłowiu do Bajek Robotów 

Inspiruj cy i wyj tkowy jest równie  j zyk Wysokiego 
Zamku. Rozbudowane, wielokrotnie zło one zdania, 
za którymi nale y z otwarto ci  umysłu pod a  tak, 
jak pod amy za dzieckiem. J zyk jednocze nie nie-
co archaiczny, pełen poj  obecnie niespotykanych, 
lub spotykanych niezmiernie rzadko. A  si  prosi, by 
niektóre z nich sprawdzi  w słowniku, a najlepiej 
w jego ksi kowych wersjach sprzed kilku dekad. 
Czym s  akwaforty białej czekolady, rachatłukumy 

Anna Krzy anowska

W J ZYKU LEMA
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i makagigi? Jak działa pantostat, komutatory i mutry? 
Mo e z poezji Tuwima i do wiadcze  Hilarego 
poszukuj cego okularów pami tamy, czym jest 
wspominany przez Lema surdut ojca. Ale pugilares 
albo złota dewizka, czy gurtowa ta ma? 
Eksploracja tych i innych poj  mo e stanowi  so-
lidne wyzwanie, szczególnie, gdy nie s  osadzone 
w kontek cie sytuacyjnym. Pomy lałam sobie, e 
mo e by  ciekawym zadaniem dla uczniów star-
szych klas szkoły podstawowej lub dla młodzie y, 
stykaj cej si  z literatur  Stanisława Lema na lekcjach 
j zyka polskiego. Zadaniem wymagaj cym si gni -
cia do funkcjonuj cego dzisiaj zasobu słownictwa, 
do poszukiwa  słowotwórczych lub prób rozumienia 
z kontekstu. 
Koncepcja badawczej „przygody j zykowej”, wi -
cej poj cia rodem z Wysokiego Zamku Lema z XXI-
-wieczn  technologi  działaj c  na rzecz edukacji, 
skonsolidowała si  w formie quizu (skonstruowane-
go w narz dziu Quizizz) pod nazw  „W j zyku Lema”.

Quiz zawiera 10 pyta  o 10 wyrazów wybranych 
spo ród zasobów słownikowych Wysokiego Zamku. 
Na odpowied  na ka de z nich, graj cy ma jedynie 
30 sekund. Chciałabym zaznaczy , e w moim au-

torskim zamy le quiz „W j zyku Lema” pełni funk-
cj  wprowadzaj c  do tematu eksploracji j zyka 
i zdecydowanie nie powinien skutkowa  ocen  
„stanu wiedzy ucznia”, zdiagnozowan  na podstawie 
osi gni tych wyników liczbowych. Przygotowa-
na prezentacja obja niaj ca znaczenie wybranych 
wyrazów, mo e natomiast stanowi  materiał do 
analizy wyrazów posadowionych w oryginalnych 
fragmentach ksi ki, i to w tym działaniu widz  
najwi ksz  warto  zadania.

Link do quizu oraz prezentacja wyja niaj ca jest 
dost pna na stronie RODN i IP „WOM w Rybniku” 
w zakładce „Materiały dla nauczycieli”, gromadz cej 
zasoby konferencji „W stron  gwiazd!”. Bezpo redni 
Link dost pu do quizu znajduje si  pod linkiem 
(https://bit.ly/LemWOM).
Zapraszam do skorzystania z tego zasobu! Bez w t-
pienia tak e do odkrywania tajemnic dzieci stwa 
Stanisława Lema ukrytych w komnatach Wysokiego 
Zamku!

Anna Krzy anowska 
‒ nauczyciel-konsultant RODN i IP „WOM” w Rybniku, 

nauczyciel wychowania przedszkolnego  
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniaj c zna-
czenie dorobku literackiego Stanisława Lema dla 
kultury polskiej, zdecydował o upami tnieniu setnej 
rocznicy jego urodzin. Na mocy uchwały Sejmu 
ustanowiono roku 2021 Rokiem Stanisława Lema. 
Uchwała podaje, co nast puje:

Twórczo  Stanisława Lema kojarzy si  głównie 
z fantastyk , ale warto pami ta , e pisarz ten był 
tak e fi lozofem, futurologiem, eseist  i krytykiem 
literackim. Jego ksi ki poruszaj  tematy takie jak: 
natura ludzka (zwłaszcza w wietle rozwoju nauki 
i techniki), mo liwo  porozumienia si  istot inteli-
gentnych, czy miejsce człowieka we wszech wiecie. 
Hasło Roku Lema, „Widziałem przyszło ”, doskona-
le oddaje wi c aktualno  jego pomysłów i trafno  
spostrze e . 
W ramach roku po wi conego temu wybitnemu 
pisarzowi, na terenie całego kraju odbyło si  wiele 
wydarze , takich jak wystawy, konferencje, festiwale, 
konkursy, projekcje fi lmów. Mo na miało powie-
dzie , e stanowiły one niezwykle ciekaw  podró  
przez literatur , fi lozofi , technologi , której celem 
było spotkanie z twórczo ci  pisarza, w ró norod-
nych kontekstach. 
Propozycje działa  edukacyjnych inspirowanych 
twórczo ci  Lema w ramach przedmiotów szkol-
nych a nawet wychowania przedszkolnego, były 
my l  przewodni  konsultantów RODN i IP WOM 
w Rybniku, którzy zaproponowali nauczycielom 
uczestnictwo w konferencji „W stron  gwiazd!”. 

Małgorzata Pyszny, Anna Krzy anowska, Katarzyna Wróbel

W STRON  GWIAZD!
Refl eksje po konferencji zorganizowanej przez 
RODN i IP „WOM” w Rybniku z okazji obchodów 

Roku Lema w Polsce
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Program konferencji i wszechstronno  działalno ci 
prelegentów wydaje si  porusza  zagadnienie lite-
ratury Lema w przeró nych kontekstach, uwzgl d-
niaj c praktyczne propozycje wykorzystania w tków 
literackich pisarza na lekcjach przedmiotowych 
i w projektach edukacyjnych.

W kontek cie twórczo ci Stanisława Lema dr Leszek 
Rudak, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, 
podejmował zagadnienie sztucznej inteligencji, 
mo liwo ci autonomicznego my lenia i uczenia 
si  maszyn. Przekornie wskazał na przykłady fauny 
i fl ory o wprost nieziemskim wygl dzie, a nast pnie 
przeprowadził prób  znalezienia odpowiedzi na sta-
wiane w „Summa Technologiae” pytanie o kwesti  
przekraczania przez maszyny pułapu intelektualnych 
mo liwo ci człowieka. Prelegent wyja niał proces 
przeprowadzania Testu Turinga (dla oceny natural-
no ci j zyka, jakim posługuj  si  maszyny) czy to -
same testowi funkcje nowoczesnej platformy „Cle-
verbot”. Z uwagi na przyj t  tez , jakoby zdolno  
uczenia si  była wyró nikiem my lenia, dr Rudak 
przybli ył słuchaczom aktualne badania zdolno ci 
uczenia si  maszyn (Q-learning, Q-learning gł boki), 
zastosowanie algorytmów uczenia si  i wnioskowa-
nia (równanie Bellmana) oraz badania mo liwo ci 
sztucznych sieci neuronowych. Prowadz  one do 
jasnych konkluzji, nawi zuj cych do obaw człowie-
ka wobec ewentualnej dominacji cywilizacji przez 
sztuczn  inteligencj . Opieraj c na wspominanych 
badaniach, dr Rudak przyznaje racj  Stanisławowi 
Lemowi. W jego opinii wyra onej w tek cie „Sezam 
i inne opowiadania” maszyna/Sezam „dysponuje 
tylko tak  wiedz , jak my w niego uprzednio wło-
yli”. Co oznacza, e mo emy spa , a raczej rozwija  

si  bez wi kszych obaw o t  kwesti .
Anetka Siwka ‒ koordynatorka projektu „Bajki robo-
tów. Kreatywnie”, kierowniczka Centrum Innowacji 
Przej cie ‒ opowiadała uczestnikom konferencji 
o realizowanych inicjatywach podj tych z okazji 
Roku Lema w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Tadeusza Ró ewicza we Wrocławiu. Działania pod-
j te przez zespół projektowy nie tylko promowały 
twórczo  Lema w ród uczestników inicjatywy „Bajki 
robotów…”, ale tak e: uczyły kreatywno ci, pracy z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii (w tym: 
robotyki) wzmacniały pozytywne relacje, wpajaj c 
dzieciom i młodzie y zasad fair play, promuj c ich 

przeró ne talenty, a jednocze nie doceniaj c ich 
zaanga owanie. 
Zach camy czytelników do zapoznania si  ze 
szczegółami tego wyj tkowego projektu na stro-
nie https://biblioteka.wroc.pl/bajki-robotow-krea 
tywnie-2/.
Dr Katarzyna Wróbel podczas swej prezentacji skie-
rowanej do nauczycieli j zyków obcych, podkre lała 
wa n  rol  czytania w kształtowaniu kompetencji 
j zykowych, bowiem słownictwo, składni  j zyka 
mo na efektywnie doskonali  przez czytanie. Jak 
wskazała dr Wróbel, j zyka uczymy si  po to, by 
móc rozmawia . Nie ma swobody w posługiwaniu 
si  j zykiem mówionym bez odpowiedniego zasobu 
słów oraz umiej tno ci gramatycznych. To wszystko 
daje nam czytanie, w toku którego uczenie si  jest 
w pewnym sensie utajone. 
Twórczo  Lema jest popularna w ród młodych 
ludzi. Celem pracy na lekcji z „readers’ami”, jest 
motywowanie do czytania, wykorzystanie tekstu do 
pracy z j zykiem. Przykładowy przebieg lekcji j zyka 
obcego z wykorzystaniem fragmentów tekstów 
literackich Stanisława Lema został zaprezentowany 
przez prelegentk  w kontek cie dydaktycznym, 
uwzgl dniaj cym jednocze nie aspekt społecznych 
i emocjonalnych potrzeb młodzie y, podejmowany 
w praktyce szkolnej.
W toku konferencji, konsultantka RODN i IP „WOM” ‒ 
Małgorzata Pyszny zaprezentowała w tki biogra-
fi czne Stanisława Lema, wskazuj c na znaczenie 
podejmowania zagadnie  biografi cznych w pracy 
z uczniami na lekcjach j zyka polskiego. Jej propo-
zycje wykorzystania tekstów Lema i biografi i pisarzy 
w toku lekcji prezentuje artykuł „Pot ga biografi i 
w szkole” opublikowany w niniejszym numerze 
kwartalnika. 
Podobnie, na stronach tego numeru „Dialogu Edu-
kacyjnego”, w opracowaniu „W j zyku Lema” mo na 
zapozna  si  z propozycj  Anny Krzy anowskiej na 
poł czenie dydaktycznych funkcji j zykowych (sło-
wotwórczych) z technologiami w edukacji. Przykład 
quizu zrealizowanego w aplikacji Quizziz, bazuj -
cego na słownictwie Wysokiego Zamku Stanisła-
wa Lema, mo e by  urozmaiceniem lekcji j zyka 
polskiego w starszych klasach szkoły podstawowej 
i w szkole ponadpodstawowej.
Podsumowaniem konferencji był przykład dobrej 
praktyki wykorzystania w tków literackich Lema 
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i robotów Ozobotów w pracy z najmłodszymi 
dzie mi. Z projektem „Ozoboty opowiadaj  bajki” 
przeprowadzonym w zabrza skim przedszkolu i za-
prezentowanym przez Ann  Krzy anowsk  mo na 
zapozna  si  w odr bnym artykule tego numeru 
Dialogu Edukacyjnego.
Warto wspomnie , e konferencji online „W stron  
gwiazd!” towarzyszy stacjonarna wystawa w siedzi-
bie RODN i IP „WOM” w Rybniku, przy ulicy Parkowej 
4a. Wystawa planszowa pt.: „LEM” promuj ca dzieła 
Mistrza Lema zawiera prace współczesnych arty-
stów, którzy specjalnie dla potrzeb tego projektu, 
zinterpretowali plastycznie dziesi  ksi ek Lema. 
Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia.
Materiały wystawowe pozyskano dzi ki współpracy 
z Narodowym Centrum Kultury. 
Opracowania konferencyjne i prezentacje towarzy-
sz ce s  dost pne w sekcji „Materiały dla nauczycieli” 
na stronie internetowej https://wom.edu.pl/.

Małgorzata Pyszny, 
Anna Krzy anowska, Katarzyna Wróbel  

‒ organizatorzy konferencji, nauczyciele-konsultanci 
RODN i IP „WOM” w Rybniku

Nie takie wa ne, eby człowiek du o wiedział, ale 
eby dobrze wiedział, nie eby umiał na pami , 
a eby rozumiał, nie eby go wszystko troszk  
obchodziło, a eby go co  naprawd  zajmowało.

Janusz Korczak 

Zaj  umysły i serca, zaanga owa  dzieci w działa-
nie, wydaje si  by  kluczem do efektywnej edukacji 
dawniej i dzi , a tylko pozornie jest spraw  prost .

Podstawa programowa wychowania przedszkolne-
go, poza zestawem zada  przedszkola (maj cym za-
pewni  dzieciom wsparcie ich cało ciowego rozwo-
ju) oraz okre leniem warunków, w jakich powinien 
by  realizowany proces edukacji i wychowania, wy-
odr bnia szereg osi gni  dziecka, do których dzie  
po dniu zmierzamy, widz c na horyzoncie gotowo  
dziecka do podj cia nauki szkolnej. Osi gni cia, do  

szczegółowo sformułowane, nie s  w podstawie 
programowej precyzyjnie przydzielone poszczegól-
nym grupom wiekowym, co pozwala nauczycielom, 
znaj cym specyfi k  rozwojow  małego dziecka oraz 
indywidualne mo liwo ci swoich podopiecznych, 
na pod anie za ich potrzebami poznawczymi, 
fi zycznymi, społecznymi i emocjonalnymi. 
I o ile wyborem nauczyciela wychowawcy nie jest 
konkretny przewodnik i towarzysz ce mu karty 
pracy (wyznaczaj ce aktualne cele działania i zestaw 
aktywno ci do realizacji w ramach tematyki propo-
nowanej przez autorów i wydawnictwo), posiada 
on pełn  autonomi  w zakresie doboru kolejno ci 
i zakresu zagadnie , jakie b d  eksplorowa  dzieci. 
Autonomia nauczyciela odnosi si  tutaj do bie cego 
decydowania, w jakim kontek cie sytuacyjnym dzieci 
b d  rozwija  oczekiwane umiej tno ci i postawy 
oraz nabywa  wiedz  o otaczaj cym je wiecie.

Anna Krzy anowska

W J ZYKU LEMA
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Powy sze podej cie do edukacji małego dziecka 
pozwala nauczycielom wyzby  si  ogranicze  w po-
strzeganiu tego, co mo e by  dla dziecka inspiracj , 
a tym samym otwiera na wykorzystywanie wszelkich 
mo liwo ci sprzyjaj cych rozwojowi. 
Perspektywa pracy z małym dzieckiem na literaturze 
Stanisława Lema jest tego doskonałym przykła-
dem. Propozycja literacka wydaje si  zupełnie nie 
odpowiada  potrzebom kilkulatków i ich percep-
cji wiata. wiat przedstawiony, wysublimowany 
j zyk wymagaj cy koncentracji uwagi i bogatej 
wyobra ni wzgl dem abstrakcyjnej i nieistniej cej 
rzeczywisto ci, to prawdziwy kosmos dla dziecka. 
I rzeczywi cie ‒ eksploracja pełnych utworów Lema 
(nawet, je li miałyby to by  brzmi ce pro-dziecinnie 
„Bajki Robotów”) stanowczo przekracza mo liwo ci 
percepcyjne przedszkolaka, a co najmniej jest „nieco 
na wyrost”. Nie bez powodu ksi ki tego autora nie 
znajduj  si  w kanonie lektur dla wychowanków 
przedszkoli. Zreszt , taki kanon na etapie edukacji 
przedszkolnej w ogóle nie istnieje ‒ nauczyciel 
dysponuje w tym obszarze wspominan  autono-
mi  doboru tekstów. Sam decyduje, pod aj c za 
dzieckiem lub autokratycznie, na podstawie swoich 
do wiadcze  oceniaj c, co mo e by  dla niego roz-
wijaj ce, wa ne i inspiruj ce, z dydaktycznego czy 
wychowawczego punktu widzenia. 

To szcz cie, mie  tak  mo liwo , bo okazuje si , 
e Bajki, Roboty, poj cie Wszech wiata, a nawet 

wyj tkowo  j zyka w ksi kach Lema, mog  by  
rewelacyjn  przestrzeni  do eksploracji w przed-
szkolach. Co wi cej ‒ schemat pracy zastosowany 
w prezentowanym przeze mnie opracowaniu mo e 
okaza  si  funkcjonalny w dowolnej tematyce, zu-
pełnie nie zwi zanej z dorobkiem literackim Stani-
sława Lema…
Ale od pocz tku…
Projekt „Ozoboty opowiadaj  bajki” zapropono-
wano dzieciom pi cioletnim, ucz szczaj cym do 
grupy integracyjnej Przedszkola nr 48 w Zabrzu. 
Dzieci z grupy „Pszczół”, wyra nie zainteresowane 
niezbadanym kosmosem (gwiazdami, planetami 
i czarnymi dziurami), konstruowaniem (maszyn 
i rakiet) i wykazywaniem inicjatywy, były optymaln , 
a wr cz wymarzon  grup  dla tego edukacyjnego 
wyzwania.

Dzieci przygotowuj  si , bawi c, do kultury epoki, 
w jakiej przyszły na wiat.
Stanisław Lem, Wysoki Zamek 

Z zało enia projekt miał zawiera  aktywno ci z za-
kresu wszystkich obszarów podstawy programowej, 
ł czy  swobodne pomysły i twórczo  dzieci z za-
gadnieniami robotyki i eksploracj  kosmosu. Uczenie 
sytuacyjne, wiedza i umiej tno ci osadzone w kon-
tek cie literatury Lema, ze spor  dawk  partycypacji 
dziecka, twórczo ci pozbawionej negacji (wobec 
tego, co niemo liwe) i kultury bł du (wobec tego, co 
dorosły uznaje za nieprawdziwe z naukowego punk-
tu widzenia). Jednym słowem ‒ przyszło  projektu 
nie jest pewna, nie wiadomo, do czego doprowadz  
pomysły podopiecznych. Jeste cie gotowi?
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Wprowadzenie do zagadnienia ‒ 
mapa my li

Dzieci wprowadzono do zagadnienia drog  wy-
kreowania mapy my li odpowiadaj cej na pytanie 
„Do czego słu  roboty?”. Opieraj c si  na własnych 
do wiadczeniach, wiadomo ci w zakresie funkcjo-
nalno ci maszyn i nieskr powanej wyobra ni dzieci 
wyodr bniły liczne propozycje zasadno ci wyko-
rzystania robotów. Co charakterystyczne dla tego 
wieku rozwojowego, zaproponowały zastosowania 
odwołuj ce si  do ich najbli szego otoczenia i relacji 
z osobami znacz cymi. Pojawiły si  wi c pomysły 
z kategorii „oczywistych” i „aktualnych” ‒ tj. robot do 
sprz tania, wynoszenia mieci, do robienia kanapek, 
czy stawiania kwiatów na cmentarzu. Niezwykłe 
propozycje umotywowane potrzebami ludzko ci 
odnosiły si  do pomocy w chodzeniu innym, po-
trzeby przenoszenia złamanych drzew po burzy czy 
naprawiania zegarów. Roboty wydaj  si  dzieciom 
niezb dne do badania wulkanów czy chodzenia po 
Marsie. Co ciekawe, niezwykłe spostrze enia nawi -
zuj ce do yciowych sytuacji wyprowadziły dzieci 
z zaproponowanej funkcji robota nazwanej: zabawy 
z dzieckiem w domu i na dworze i gry w piłk  ‒ gdy 
rodzic nie ma czasu albo pracuje oraz z zadania 
opieki nad zwierz tami w domu (gdy jeste my na 
wakacjach).

Prawda, e warto pochyli  si  nad dzieci c  per-
cepcj  wiata?

Swobodna kreacja 
niezwykłych robotów

Id c tropem funkcjonalno ci robotów, dzieci zostały 
postawione przed zadaniem zilustrowania i zapre-
zentowania własnego pomysłu maszyny.

Wypowiedzi dzieci, wyja niaj ce budow  i zastoso-
wanie wykreowanych przez siebie robota oraz ich 
zwykłe‒niezwykłe historie, zostały zarejestrowane 
w aplikacji Vocaroo (https://vocaroo.com/) i zebrane 
wraz wizualizacj  robota w prezentacji dost pnej 
pod linkiem: https://bit.ly/robotyp48. Wykorzystuj c 
linki i kody QR umieszczone w prezentacji mo na 
odsłucha  opowiadania kilkulatków. Gwarantuj , e 
skrupulatnie wyja ni  sposób działania robota nisz-
cz cego koronawirusa (Tomek), funkcj  super trybu 
skoku aktywowanego guzikiem z literk  Z u robota 
badaj cego wulkany (Kacper), ekwipunek robota 
z Saturna pełni cego funkcj  fryzjera i producenta 
gumek do włosów (Ola) czy zasadno  bicia ogonem 
kosmitów chc cych dosta  si  na Ziemi  (Pola).

Poszukiwanie inspiracji 
w literaturze

Swobodna działalno  czerpana z nieskr powa-
nej wyobra ni poprzedziła zetkni cie si  dzieci 
z fragmentami wiata literackiego Stanisława Lema, 
wybranymi przez nauczyciela z propozycji „Bajek 
robotów”. Jak w tym wiecie odnalazły si  dzieci?
Po pierwsze ‒ wiele z nich chciało dowiedzie  si  
czego  wi cej o tajemnicach kosmosu, zadaj c sobie 
podstawowe pytanie o obecno  innych stworze  
na planetach i gwiazdach, mo liwo  odbywania 
kosmicznych podró y i zagubienia si  w czarnych 
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dziurach. Paradoksalnie dzieci posiadaj  spor  „wie-
dz ” na ten temat, ale wiele pyta  (które miało 
mo na by nazwa  badawczymi) pozostawało bez 
odpowiedzi. Dlatego starali my si  poszuka  ich 
w zasobach literatury dzieci cej, w dost pnych nam 
ksi kach czy internecie (polecam zasoby NASA Kids’ 
Club: https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html).
Po drugie ‒ dzieci były zachwycone nazwami postaci 
i miejsc. Postrzegały je jako mieszne, potrafi ły jasno 
sprecyzowa  powód doboru nazwy (w odniesieniu 
do funkcji postaci lub relacji w innymi). Prowokowały 
do własnych poszukiwa  j zykowych, które opisuj  
w dalszej cz ci tego opracowania.

Wracaj c do poszukiwania odpowiedzi na pytania 
badawcze ‒ bezcenne jest dla dzieci do wiadczanie 
i obserwacja „niewiedzy” dorosłych. wiadomo , e 
znacz ca dla nich osoba, jakim jest wychowawczyni 
w przedszkolu, nie wie wszystkiego o wszystkim, 
nadal si  uczy tego wiata, na dodatek nie wstydzi 
si  tej niewiedzy i nie poddaje w poszukiwaniach, 
wzmacnia sprawczo  samego dziecka. Zwalnia je 
z poczucia własnej niedoskonało ci i mało ci, mo-
tywuj c do poszukiwania odpowiedzi na dr cz ce 
je pytania dzi  i w przyszło ci.

Przestrze  na decyzyjno  
i działalno  konstrukcyjn

Do budowania wiata planet i gwiazd nie trzeba 
było nikogo specjalnie namawia . Swoboda doboru 
materiałów i ich atrakcyjno  dla dzieci (im bardziej 
nietypowe kształtem i ró norodne sensorycznie, tym 
lepiej) jest zazwyczaj wystarczaj cym motywatorem 
nawet dla tych podopiecznych, dla których wyzwa-
nia plastyczno-techniczne nie s  aktywno ciami 
„pierwszego wyboru”.
Na tym etapie pracy projektowej dzieci miały mo -
liwo  samodzielnego podj cia decyzji, czy b d  

tworzy  planety, gwiazdy, czy rakiety, z jakich ma-
teriałów chc  je wykona  i jak  te elementy b d  
pełniły funkcj  w wiecie kreowanym przez grup . 
Warto zaznaczy , e twórcze wykorzystanie dost p-
nych materiałów jest trudne, gdy cechuje je jedno-
rodno  i powtarzalno . Tymczasem im bardziej 
s  one nietypowe (patrz: dost pne bez wi kszych 
ogranicze  cekiny czy brokat, kapsle, rubki, tekturki 
czy patyczki do uszu), tym wi kszej pomysłowo ci 
dziecka mo na si  spodziewa . Wygaszenie nauczy-
cielskiej my li o przydatno ci tych e materiałów 
w innych okoliczno ciach (patrz: nie jest nam ich 
„szkoda”) oraz autokontrola ch ci sugerowania 
dzieciom wykorzystania konkretnych elementów 
w ich konstrukcjach sprawia, e podopieczni s  
gotowi do podejmowania prób ł czenia elementów 
z niebywał  wytrzymało ci  i zaanga owaniem. 
Zmiana postawy nauczyciela z „prezentuj cego 
wzorzec wykonania zadania” na towarzyszenie dzie-
ciom i wspieranie ich w trudnych momentach pracy 
(np. gdy po dane jest wykorzystanie zszywaczy 
czy kleju na gor co) wzmacnia ich poczucie własnej 
warto ci i otwiera na podejmowanie działalno ci 
konstrukcyjnej w innych sytuacjach dydaktycznych 
i zabawach niedyrektywnych.

W taki sposób, oparty całkowicie na własnej inicja-
tywie i pomysłowo ci, dzieci postanowiły zbudowa  
wiat maszyn. W nieskr powany sposób sklejały ze 
sob  materiały plastyczne i nietypowe (poprosiły 
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o „mas  z soli”, której zastosowanie ju  znały z wcze-
niejszych prac plastycznych), a gdy uko czyły swoje 
konstrukcje ‒ pokryły je wi tecznym srebrnym 
sprayem. Bez ko ca opowiadały o funkcjonalno ci 
poszczególnych maszyn, rozwijaj c przy tym swoje 
kompetencje komunikacyjne i zasób słownictwa.

Rozwijanie kompetencji 
j zykowych

Podstawa programowa wychowania przedszkolne-
go stawia aspekt j zykowy za jedno z priorytetowych 
zada  przedszkola. Komunikacyjna funkcja j zyka 
powi zana z poszerzaniem zasobu słownictwa bier-
nego i czynnego ma miejsce w toku niemal e ka dej 
aktywno ci w sferze poznawczej czy społecznej. 
Motyw kosmicznych przygód, podobnie jak ka de 
inne zagadnienie podejmowane z małymi dzie mi, 
b dzie niósł ze sob  wiele mo liwo ci w obszarze 
działa  słowotwórczych, dostrzegania ró nic znacze-
niowych i swoistych zabaw j zykiem, wpływaj cych 
na swobod  posługiwania si  nim na co dzie .

Jak pisze Jerzy Jastrz bski w posłowiu do Bajek 
Robotów i w reakcji na wyj tkowy j zyk utworu ‒ 

uczeni dzi  cz sto nadaj  zjawiskom kosmicznym 
i fi zycznym nazwy metaforyczne, poetyckie, ocie-
raj ce si  o literatur . 

W kreacjach j zykowych kilkuletnie dzieci s  arcy-
mistrzami, a ich propozycje b d ce efektem swo-
bodnych prób słowotwórczych ‒ wychodz  daleko 
poza przypuszczenia i wyobra ni  j zykow  osób 
dorosłych. W pewnym sensie wi c nazewnictwo, 
z którym spotykamy si  w Bajkach… Lema nie jest 
dla dziecka niczym niezwykłym. I to wła nie z uwagi 
na otwarto  umysłu i brak obaw przed krytyk  za 
popełniane bł dy, dzieci uczestnicz ce w projekcie 
nadawały swoim planetom i gwiazdom nietypowe 

nazwy, jak: Ezmenas, Spidey, Wybuchaj cy Granat, 
Granat Dymny czy Błyskotka II. Czasem nazwy te nio-
s  oczywiste znaczenie, a czasem… nie s  podobne 
do niczego. I najpi kniejsze jest to, e to nikomu nie 
przeszkadza. 
Oczywi cie sytuacja dydaktyczna sprzyja rzeczywi-
stym do wiadczeniom j zykowym, st d okazja do 
ró nicowania poj cia kosmonauty od kosmity, czy 
astronoma od astronauty w prowadzonych roz-
mowach. Fakt, i  mamy do czynienia z kilkuletnim 
dzieckiem nie oznacza, e jego uszy nie słyszały ni-
gdy o Saturnie, czy łaziku marsja skim. Sporo wiedz  
o stacji kosmicznej, o Houston, stanie niewa ko ci 
i … korzystaniu z kosmicznej toalety. Repertuar 
słownikowy ro nie wprost proporcjonalnie do za-
interesowania dzieci danym zagadnieniem, a im 
bardziej jest ono ciekawe i zabawne, na dodatek 
podparte działaniem mtorycznym czy twórczym, 
tym wi cej one zapami tuj  i zaczynaj  stosowa  
w przeró nych kontekstach i sytuacjach. Czy wła-
ciwe jest wi c stawianie ogranicze  dzieciom na 
podstawie przekona  dorosłych, którzy twierdz , 
e na pewne tematy jest „za wcze nie”, a kilkulatki 

nie s  w stanie ich ogarn  swoim rozumem? Nic 
bardziej mylnego!

Programowanie 
i my lenie komputacyjne

No i przychodzi czas na ozoboty.

Pierwsze do wiadczenia dzieci z tymi małymi ro-
botami s  pełne zachwytu. Dzieci wydaj  si  by  
niezwykle skoncentrowane na dostrzeganiu analogii 
mi dzy kodami barwnymi stosowanymi w pracy 
z ozobotem a ich rzeczywistym zachowaniem. 
Błyskawicznie zapami tuj  układ barw potrzeb-
nych do zaprogramowania sposobu poruszania 
si  robota i próbuj  go przekłada  na linie kre lone 
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na powierzchni. Warto towarzyszy  im w tym pro-
cesie zwracaj c uwag  na odpowiedni  grubo  
kre lonej linii czy umiej tno  wyznaczania lewej 
i prawej strony.
My lenie komputacyjne rozwija si  jednocze nie 
z rozwojem my lenia w ogóle, a w przypadku ozobo-
tów sprzyja temu konieczno  przekładania planowa-
nego ruchu robota na form  ikoniczn  (w tym przy-
padku na układ barw cie ki poruszania si  obiektu). 
Obserwacja i analiza zachowania robota w ruchu to 
doskonałe wiczenie spostrzegawczo ci i koncentra-
cji uwagi. Gdy robot gwałtownie przyspiesza („tur-
bodoładowanie”), jeden zawzi cie ciga drugiego, 
albo gdy daj  sobie buziaka spotykaj c si  na cie -
ce, jest przy tym sporo emocji i okrzyków rado ci.

Poczucie sprawstwa 
i do wiadczenie współpracy

Ka dy z nas lubi do wiadcza  rado ci z efektów wła-
snej aktywno ci. Im wi cej wło ymy w nie wysiłku, 
tym wi ksze zadowolenie z ko cowych rezultatów. 
Sytuacja dziecka nie jest ani odrobin  odmienna. 
I podobnie, jak w przypadku dorosłych, poczucie 
sprawstwa powoduje, e chc  wykorzystywa  zdo-
byt  wiedz  i umiej tno ci w praktyce, w innych 
sytuacjach i kontekstach znaczeniowych. W zabawie, 
która w rzeczywisto ci jest powa nym wyzwaniem 
poznawczym.

A je li w planowanych aktywno ciach najmłodsi 
maj  okazj  do do wiadczania współpracy w parze 
lub małym zespole, do poszukiwania kompromisu, 
ustalania podziału ról w zadaniu i celebrowaniu suk-
cesu, rozwój umiej tno ci społecznych to warto  

dodana. Zaplanowany przez pedagoga i obserwo-
wany z ogromn  satysfakcj .
Endorfi ny sprzyjaj  efektywnej edukacji. Dlaczego 
nie si ga  po nie cz ciej?

Odrobina dobrostanu dla ucznia i jego nauczyciela 
jest dzisiaj nie do przecenienia.

* * *

Pełna prezentacja projektu wraz z fi lmem doku-
mentuj cym prac  i reakcj  dzieci na zachowania 
ozobotów dost pna jest pod linkiem https://bit.ly/
ozobotylem. Serdecznie zapraszam do zapoznania 
si  z prezentacj  oraz do podj cia próby wykorzysta-
nia schematu tego projektu w swojej pracy z przed-
szkolakami czy uczniami edukacji wczesnoszkolnej. 
Nietrudno sobie wyobrazi  zastosowanie robotów-
-ozobotów w toku eksploracji tematyki zwierz t 
wiejskich czy egzotycznych, podejmuj c zagadnie-
nie zwiastunów wiosny czy prób  porównywania 
liczebno ci zbiorów darów jesieni, w działaniach 
o charakterze matematycznym. 
Techniczn  stron  wykorzystania ozobotów w edu-
kacji na ka dym etapie edukacji mo na poznawa  
mi dzy innymi na warsztatach „Rozwijanie kompe-
tencji cyfrowych na bazie robotów edukacyjnych 
Ozobot”, dost pnych w ofercie szkoleniowej RODN 
i IP „WOM” w Rybniku (oferta VII/9).

Zapraszamy!

Anna Krzy anowska 
‒ nauczyciel-konsultant RODN i IP „WOM” w Rybniku, 

nauczyciel wychowania przedszkolnego   
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Mi dzy pniami ka dych dwóch sosen s  drzwi 
prowadz ce do nowego sposobu ycia.

John Muir 

Człowiek posiada zapisan  w genach ch  obcowa-
nia z natur  ‒ zwierz tami i ro linami, a kontakty 
te wywołuj  w nas pozytywne reakcje psychofi -
zyczne. Mo emy nie zdawa  sobie z tego sprawy, 
ale nierozerwalny zwi zek człowieka z przyrod  
istnieje, podobnie jak wielotorowy wpływ terapii 
ogrodniczej na człowieka.

Brytyjscy naukowcy odkryli zwi zek mi dzy kondycj  
umysłu i dobrostanem młodych ludzi a obecno ci  
drzew w ich najbli szym otoczeniu. rodowisko 
naturalne, w którym wzrasta dziecko, jest wa nym 
czynnikiem wpływaj cym na jego rozwój poznaw-
czy, umiej tno  skupienia uwagi i zdrowie emo-
cjonalne, nie tylko w danym momencie funkcjo-
nowania, ale i w pó niejszych wieku. To znacz ce 
czynniki dla rozwoju dzieci, wychowuj cych si  
w nieustannie p dz cym i zmieniaj cym si  wiecie, 
dostarczaj cym nadmiernej ilo ci bod ców wzroko-
wych i słuchowych. 
Ulegaj ce ci głym zmianom rodowisko rozwoju 
stawia przed dzie mi i młodzie  coraz to nowe 
wyzwania, którym nierzadko towarzysz  ró nego 
rodzaju napi cia, stresy i frustracje. Efektem jest 
dramatyczne pogorszenie umiej tno ci skupienia 
i uwa nego słuchania, kłopoty w relacjach, poczucie 
odosobnienia czy potrzeba akceptacji. Rozwój tech-
nologii mo e wychodzi  naprzeciw tym potrzebom, 
o ile korzysta si  z niej w sposób zbalansowany, gdy 
jej elementy wspieraj , a nie dominuj  nad proce-
sem poznawczym.
Bezpo redni kontakt z natur  nie jest antidotum na 
wszelkie niepokoje tego wiata, ale mo e wpłyn  
znacz co na umysł człowieka, zapewniaj c komfort 
fi zyczny (udzielaj c schronienia przed upałami, ha-
łasem, a nawet zanieczyszczeniem powietrza) oraz 

wytchnienie dla emocji. Nawi zuj c do towarzy-
sz cych nam na ka dym kroku technologii, trzeba 
te  wyra nie zaznaczy , szczególnie w przypadku 
najmłodszych uczniów, e nie jest ona w stanie 
zapewni  pełnego procesu poznawczego.

Nawet doskonale opracowany cyfrowo materiał 
edukacyjny czy projekcja fotografi i obiektu przy-
rodniczego na tablicy interaktywnej o znacznej 
rozdzielczo ci nie zast pi wielozmysłowej eksploracji 
elementu natury. Sztuczne efekty, powi kszenia ob-
razów, czy wirtualne wizyty w parkach narodowych 
całego wiata, nie przybli aj  do tajemnic przyrody. 
Przeciwnie ‒ wydaj  si  zaciera  granice mi dzy 
tym, co ywe: człowiekiem, faun  i fl or , a maszyn , 
która wieloaspektowe do wiadczenia przekształca 
w obrazy.
Jako społecze stwo coraz mniej czasu sp dzamy 
w rodowisku naturalnym, przez co tracimy pełni  
dost pnych do wiadcze . Ograniczenia w obszarze 
stymulacji zmysłów, eksploruj cych wiat za pomoc  
wzroku i dotyku, smaku i w chu, wra e  słuchowych 
czy równowa nych, ograniczaj  cie ki poznawcze. 
Tymczasem optymalnym rodowiskiem rozwoju 
dziecka jest uczenie si  w działaniu, w rodowisku 
gwarantuj cym swobod  aktywno ci, manipulacje 
kształtuj ce wiadomo  swojego ciała i rozwój funk-
cji logicznych. Znaczenie poj cia ruchu w rozwoju 
dziecka jest wi c kluczowe, a rodowisko naturalne 
mo e dostarczy  wielu stymulatorów motorycznych. 

Dominika Mogielnicka

MI DZY PNIAMI SOSEN
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Przebywanie na łonie przyrody pozwala na dozna-
wanie jej ró norodno ci i inspiruje do podejmowa-
nia ró norodnych form ruchu. Bieganie po natural-
nej, nierównej nawierzchni, omijanie czy wspinanie 
si  na znajduj ce si  w otoczeniu naturalne obiekty, 
znakomicie rozwija ogóln  motoryk  dziecka i wia-
domo  własnego ciała, a w konsekwencji ‒ wzmac-
nia umiej tno  planowania amotorycznego, funkcje 
koordynacyjne i poznawcze.

Edukacja w kontakcie z przyrod  słu y powi zaniu 
wszystkich zmysłów dziecka, a jej do wiadczanie 
pozwala na wieloaspektowe budowanie obrazu 
wiata. Podejmowanie samodzielnej, niedyrektyw-
nej organizacji przestrzeni zabawy kształtuje pomy-
słowo . Ró norodno  darów natury odpowiada 
na sensoryczne potrzeby dziecka i jego ciekawo  
poznawcz . Dzieci ce ucho, bez wzgl du na jego 
umiej tno ci w zakresie koncentracji uwagi, potrafi  
dostrzec wiele odgłosów, takich jak: piew ptaków, 
szelest li ci, wiej cy wiatr mi dzy drzewami lub 
d wi ki padaj cego deszczu. Poprzez dotyk dłoni 
czy stóp, dziecko mo e do wiadcza  ró nych faktur: 
szorstko ci szyszek i kłuj cych igieł sosny, włocha-
tych g sienic, zimnej struktury kamienia czy ciepła 
i mi kko ci mchu. Najtrwalsza pami  sensoryczna 
budowana jest na bod cach w chowych, poprzez 
percepcj  ró norodnych zapachów ‒ dlaczego 
wi c pozbawia  dziecko do wiadcze  zapachu lasu 
po opadach deszczu, zapachu zerwanych wła nie 
poziomek, lawendy czy ziół?
Dlaczego czujemy si  bardziej komfortowo zatrzy-
muj c dzieci w zamkni tych pomieszczeniach, na-
wet je li s  to sale zabaw, a niepokoj ca staje si  
my l, e mogłoby sp dzi  troch  czasu na zabawie 
w lesie? Obawiamy si  niebezpiecze stw ze strony 
przyrody, bazuj c na nieznajomo ci wiata ro lin 

i by  mo e negatywnych do wiadcze  ze strony 
zwierz t (zwłaszcza owadów). Brak pozytywnych 
do wiadcze  i wi zi z natur  budowan  w dzieci -
stwie, sprawia, e staje si  ona dla nas czym  obcym 
lub co najmniej oboj tnym.

Przybywaj c bezpo rednio z natur , dziecko do-
wiadcza wiata z pełn  intensywno ci , prze ywa 
przygody i wyzwania tworz ce najbardziej wyj tko-
we wspomnienia z dzieci stwa ‒ zbaczaj c z utar-
tych cie ek, znajduj c nowe, nieodkryte miejsca, 
wydeptuj c swoje bazy w polach i na obrze ach 
lasu, wspinaj c si  na drzewo, wisz c głow  w dół 
czy doszukuj c si  kształtu w obłokach.
Dzi ki tego rodzaju do wiadczeniom dzieci poznaj  
zakres swoich mo liwo ci, naturalnie ucz  si  od-
powiedzialnych zachowa  eliminuj c ewentualne 
ryzyko. W toku aktywno ci zorganizowanych i za-
baw niedyrektywnych ucz  si  korzysta  ze swoich 
naturalnych wewn trznych zasobów, a potencjał 
płyn cy z natury pomaga im w radzeniu sobie ze 
stresem i długotrwałym napi ciem emocjonalnym. 
Kreowanie optymalnego dla rozwoju rodowiska 
jest du  odpowiedzialno ci  dorosłych, w tym 
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nauczycieli przedszkola czy szkoły. Bez w tpienia to, 
czego do wiadczaj  na co dzie , a czego pocz tkiem 
jest stymuluj ce otoczenie, ma niebagatelny wpływ 
na ich dalsze ycie.

Z moimi podopiecznymi, wychowankami przedszko-
la, staram si  realizowa  liczne aktywno ci w oto-
czeniu przyrody, anga uj c ich zmysły i buduj c 
uwa no  na otoczenie i siebie samych.

Bycie uwa nym oznacza zwrócenie szczególnej 
uwagi na swoje my li i uczucia.

Jon Kabat ‒ Zinn 

Chciałabym podzieli  si  kilkoma propozycjami pro-
stych wicze  otwieraj cych dzieci na eksploracje 
otoczenia:
„Spacer limaka”
Wyci gnij jedn  r k  przed siebie i rozsu  palce. Pal-
cem wskazuj cym drugiej r ki przesuwaj po bokach 
palców rozpostartej dłoni. We  wdech wraz z prze-
suwaniem palca wskazuj cego do góry. Wstrzymaj 
oddech na sekund . Zrób wydech wraz z przesu-
waniem palca wskazuj cego w dół. Powtarzamy t  
czynno  dla ka dego palca.

„Poszukiwacze skarbów”
Przygotuj zestaw kamieni tak, aby ka da osoba miała 
swój kamyk. Kamienie powinny by  na tyle ró norod-
ne, by mo na było odró ni  je od siebie. Dzieci siadaj  
w kole, losuj  kamienie i eksploruj  je dokładnie przez 
kilkadziesi t sekund. Zapami tuj  ich faktur , kolor, 
zapach, kształt itp. Nast pnie kamienie wrzucamy do 
worka, mieszamy i pozwalamy dzieciom wylosowa  
jeden z nich. Dzieci podaj  sobie kamienie zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara tak długo, a  ka dy 
znajdzie swój badany okaz. Dziecko, które znalazło 
swój kamie  kładzie go przed sob  i dalej uczest-
niczy w podawaniu kamieni kolegów/kole anek.
„Ile d wi ków?”
Dzieci siadaj  w kole. Maj  zamkni te/przewi zane 
oczy. Staraj  si  skoncentrowa  na tym co słysz , 
a czego nie widz . Nast pnie wydobywamy d wi k 
gło ny/słyszalny/jednoznaczny poprzez np. uderze-
nie dwóch kamieni o siebie, zapukanie w drzewo. 
Dzieci powinny dokładnie nasłuchiwa  i liczy , ile 
d wi ków usłyszały. Młodsze dzieci zamiast przeli-
cza  odgłosy, podnosz  r k , gdy usłysz  nazwany 
przez prowadz cego d wi k. 
Gdy to wiczenie jest niemo liwe do zrealizowania 
z cał  grup , wybieramy po kolei dzieci ch tne do 
tej percepcyjnej zabawy słuchowej.
„Kto ma to, co ja?”
Przygotuj tyle przedmiotów ilu jest uczestników. 
Przedmioty powinny by  podzielone na tyle ka-
tegorii, na ile grup chcemy podzieli  uczestników, 
oraz na tyle mały, by mie cił si  w dłoni. Dzieci 
ustawiaj  si  w kole, zamykaj  oczy i wyci gaj  r ce 
do tyłu. Ka demu dziecku wkładamy do r ki jeden 
z przedmiotów i prosimy, by go dokładnie zbadały 
dotykiem, ale bez kontroli wzroku. Jedno z dzieci 
próbuje opisa  przedmiot, który trzyma w dłoni. Je li 
inni uznaj , e posiadaj  w dłoni taki sam przedmiot, 
wchodz  do rodka (ukrywaj c go w dłoni!) tworz c 
małe koło. Pokazuj  sobie swoje skarby. Osoby trzy-
maj ce ten sam przedmiot tworz  grup , a te, które 
trzymaj  inny przedmiot wracaj  do du ego koła. 
Zabawa si  powtarza, a  do momentu utworzenia 
wszystkich małych grup.

Dominika Mogielnicka 
‒ nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofreno-

pedagog, Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi 
i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu
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Tak  nazw  okre lono rozpocz te w roku 2018 
główne przedsi wzi cie naszego O rodka, rozpo-
czynaj ce obchody setnej rocznicy odzyskania przez 
Polsk  niepodległo ci. 
Jednak bior c pod uwag  sytuacj  Górnego l ska 
po I wojnie wiatowej, kiedy w latach 1919‒1921 
wa yła si  sprawa jego przynale no ci pa stwo-
wej, nasza uwaga została skierowana na działa-
j cy tam polski ruch narodowy, a w konsekwencji 
wybuch, przebieg i skutki trzech powsta  w ich 
setn  rocznic .

Nasze działania były adresowane przede wszystkim 
do nauczycieli historii, edukacji regionalnej wszyst-
kich typów szkół oraz tych, którzy s  zainteresowani 
t  tematyk . Celem było wzbogacenie, a jednocze-
nie uaktualnienie ich warsztatu pracy o najnowsz  
wiedz  zwi zan  z tymi wydarzeniami na l sku.
Droga do Niepodległej obj ła cykl czterech kon-
ferencji, które miały miejsce w latach 2018‒2021. 
Zamiarem organizatorów było wi c nie tylko 
uczczenie 100-lecia Odrodzenia Polski po I wojnie 
wiatowej, ale przede wszystkim ukazanie sytuacji 
i wydarze  maj cych miejsce na Górnym l sku, 
które doprowadziły do ostatecznego przył czenia 
do Polski. 
St d tematyka poszczególnych konferencji: 
1. Kształtowanie terytorium i granic l ska ‒ do 

Traktatu Wersalskiego.
 ‒ Górny l sk odczarowany. Literatura l ska 
ostatniego wieku

 ‒ Nie tylko Górny l sk. O przestrzeni l ska w 
dawnych wiekach.

 ‒ Mapy topografi czne Górnego l ska z XVIII i XIX 
wieku jako materiał dydaktyczny, 

 ‒ Autonomia l ska w okresie II Rzeczypospolitej 
‒ geneza, główne zało enia, funkcjonowanie

2. Stulecie Pierwszego Powstania l skiego ‒ Rok 
1919. Budowa nowej powsta czej to samo ci 
na Górnym l sku.

 ‒ Ludno  Rybnika i okolic wobec polskich d e  
niepodległo ciowych na Górnym l sku w 1919 
roku. 

 ‒ Niejasna historia. Wokół biografii Alfonsa 
Zgrzebnioka.

 ‒ Dokumentacja Zwi zku Bojowników o Wolno  
i Demokracj  jako ródło wiedzy o losach po-
wsta ców l skich.

 ‒ Pod tym znakiem zwyci ali. Przegl d sztan-
darów powsta ców l skich z lat 1919‒1921.

 ‒ Stosunki polsko- ydowskie w okresie powsta  
l skich na przykładzie rodziny Haase z Rybnika.

 ‒ Rybnik w okresie 1919‒1922 w wietle wybra-
nych tytułów prasowych.

 ‒ Zmaganie z wojenna traum , wolno ci  i god-
no ci . Rok 1919 na Górnym l sku.

3. Stulecie Drugiego Powstania l skiego ‒ losy 
ruchu powsta czego na Górnym l sku z per-
spektywy 2020 roku.

 ‒ Sytuacja polityczna na Górnym l sku latem 
1920 roku w ocenie dyplomatów mocarstw 
europejskich.

 ‒ Pocz tek drogi do górno l skiego plebiscytu 
(pa dziernik 1918 ‒ luty 1920)

 ‒ Plebiscyt którego nie było. Droga do podziału 
l ska Cieszy skiego.

 ‒ „Jeste my tu tylko po to, aby utrzyma  porz -
dek” ‒ obecno  militarna Ententy na Górnym 
l sku 1920‒1922

 ‒ Postawy proniemieckie w okresie plebiscyto-
wym na terenie powiatu rybnickiego w wietle 
raportów wywiadowczych ze zbiorów Muzeum 
im. o. Emila Drobnego w Rybniku.

Ostatnia, czwarta konferencja ko cz ca cykl Droga 
do Niepodległej miała miejsce 28 wrze nia 2021 
roku i nosiła tytuł: Powsta czy Czyn i Pami  ‒ 
w stulecie III Powstania l skiego. Obejmowała 
nast puj c  tematyk :
 ‒ Zachwycaj ce historie. Kilka my li z powstaniami 

l skimi i edukacj  w tle.

Urszula Warczok, Alojzy Zimo czyk

DROGA DO NIEPODLEGŁEJ…
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 ‒ Działalno  społeczna rybnickich kobiet w Zwi z-
ku Towarzystw Polek.

 ‒ Polegli w powstaniach l skich.
 ‒ Pomniki powsta cze w okr gu rybnickim i ich losy.
 ‒ Jak podzieli  Górny l sk? Geometria polityczna 
Aristide’a Brianda w 1921 roku.

Przebieg tegorocznej konferencji dodatkowo 
u wietniły wyst py 4 recytatorów nagrodzonych 
w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „ l s-
kie krajobrazy”, wyst p uczennicy Anny Laskow-
skiej-zdobywczyni Grand Prix w Konkursie „Pie ni 
Powsta cze” z okazji 100. Rocznicy III Powstania 
l skiego oraz wystawa prac z konkursu plastycz-

nego „Powstania l skie i ich uczestnicy”, którego 
organizatorem był NSZZ „Solidarno ” Pracowników 
O wiaty w Rybniku.

Podsumowania i zako czenia cyklu konferencji 
Drogi do Niepodległej dokonał dr Bogdan Kloch ‒ 
dyrektor Muzeum w Rybniku. 
Jako pomysłodawcy i organizatorzy mo emy 
stwierdzi , e nasz zamiar uczczenia w ten spo-
sób 100-lecia Odrodzenia Polski ze szczególnym 
uwzgl dnieniem wydarze , które miały miejsce na 

l sku po odzyskaniu przez Polsk  niepodległo ci 
spełnił nasze oczekiwania. Potwierdzeniem tego 
mo e by  mi dzy innymi, liczny udział nauczycieli 
w konferencjach. Cz  z nich uczestniczyła we 
wszystkich konferencjach. Tematyka poszczególnych 
konferencji, a szczególnie poruszane w ich trakcie 
zagadnienia, dotycz ce sytuacji i wydarze  na l sku 
z uwzgl dnieniem ziemi rybnicko-wodzisławskiej 
w latach 1918‒1921 wzbogaciła i zaktualizowała 
wiedz  uczestników na ten temat.
Ka da z konferencji organizowana była we współpra-
cy z Muzeum w Rybniku. Prelegenci to pracownicy 
naukowi Uniwersytetu l skiego, Uniwersytetu 
Opolskiego, Biblioteki l skiej w Katowicach, Insty-
tutu l skiego w Opolu, Archiwum Wojewódzkiego, 
Muzeum w Chorzowie i Muzeum w Rybniku.
Ka dy z uczestników konferencji otrzymywał bogaty 
materiał, który mo e wykorzysta  w swojej pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. Były to mi dzy innymi 
opracowane przez IPN w Katowicach: infografi ki 
dotycz ce poszczególnych powsta  oraz plebi-
scytu, broszury zatytułowane „Powsta cy l scy” 
opracowane w ramach serii „Patroni naszych ulic” 
oraz plakaty przywódców powsta  l skich z krótk  
biografi .

Ponadto pracownicy naszej biblioteki na ka d  
z konferencji przygotowywali aktualn  bibliografi  
na dany temat, która była zamieszczana na stronie 
internetowej naszego O rodka.
Równie  na tej stronie (www.wom.edu.pl) w zakład-
kach: STULECIE POWSTA  L SKICH 1919‒1920‒
1921, Powstania l skie s  zamieszczone materiały 
pokonferencyjne.

dr Urszula Warczok, mgr Alojzy Zimo czyk 
‒ nauczyciele-konsultanci RODN i IP „WOM” w Rybniku



40

RODN i IP „WOM” w Rybniku DIALOG EDUKACYJNY NR 4/2021 r.

Metoda storytellingu coraz cz ciej stosowana 
jest w szkołach. Polega przecie  na opowiadaniu 
historii, interakcjach pomi dzy członkami zespo-
łu i wymianie do wiadcze , dlatego społeczno  
szkolna sprzyja stosowaniu tej wła nie metody.

Grupa młodzie y ze Społecznej Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Dwuj zycznymi im. Jerzego Kukuczki 
w Rybniku zrealizowała mi dzynarodowy projekt 
„Ponadnarodowa mobilno  uczniów” pod tytułem 
„Opowie ci po dwóch stronach Karpat”.

Naszym partnerem była szkoła w rumu skim Bra-
szowie ‒ mie cie le cym w sercu Siedmiogrodu, 
czyli Transylwanii. Region, z której pochodził nasz 
elekcyjny władca, Stefan Batory, region znany przede 
wszystkim z fi lmów o Drakuli.

Gabriela Kozaczko

METODA STORYTELLING 
w mi dzynarodowym projekcie Power, 
czyli Once Upon a Time in Transylvania
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Wielokulturowo , atrakcyjno  przyrodnicza i hi-
storyczna zdecydowały w wyborze miejsca.
W zało eniu projektowym uczniowie mieli podnie  
kompetencje j zykowe (j zykiem komunikacyjnym 
był j zyk angielski), osobiste (ka dy uczestnik wy-
znaczał sobie cel do realizacji), cyfrowe (efektami 
były m.in. fi lmy i zdj cia). Metod  edukacyjn  był 
storytelling.

Po zako czonym naborze rozpocz ły si  warsztaty 
przygotowawcze i cho  trwały ju  wakacje, ucznio-
wie ch tnie w nich uczestniczyli, zdobywaj c wiedz  
o kulturze, historii, geografi i Rumunii, wyszukuj c 
informacje o szkole partnerskiej, przygotowuj c 
ciekawostki o Polsce dotycz ce zabytków, poło enia, 
kuchni, muzyki i atrakcji przyrodniczych naszego 
kraju oraz legend.

Ka da grupa przygotowała inny sposób prezenta-
cji ‒ pocz wszy od opowie ci, przez komiks, ko cz c 
na dramie.

Tak przygotowani uczniowie wyruszyli w stron  Bra-
szowa: autobusem do Pyrzowic, potem samolotem 
do Warszawy, kolejnym do Bukaresztu i autobu-
sem do Braszowa. Tydzie  sp dzony na miejscu to: 
wspólne z grup  rumu sk  zwiedzanie Braszowa, 
wycieczka do Branu ‒ zamku uznanego za siedzib  
Drakuli (cho  prawda jest zupełnie inna), cz  ba-
dawcza projektu ‒ wywiady z turystami i mieszka -
cami Branu, słu ce zebraniu opowie ci z ró nych 
cz ci kraju. Uczniowie wietnie sprawdzili si  w roli 
dziennikarzy, zara aj c swoj  energi  młodzie  ru-
mu sk , dla której nowo ci  była taka forma pracy.
I wreszcie nast piły dni projektowe. Najpierw ucznio-
wie wymienili si  opowie ciami: legendami z dwóch 
stron Karpat. Sposoby opowiadania były ró ne. 
Uczniowie z Polski podzieleni na grupy zaprezento-
wali komiks, dram , opowiadanie i fi lm. Przedstawili 
legend  o Lechu, Czechu i Rusie, Pia cie Kołodzieju, 
Skarbku, smoku wawelskim oraz o Warsie i Sawie. 
W zamian usłyszeli do  mroczne rumu skie historie. 
Pó niej nast pił czas pracy twórczej. Podzieleni na 
grupy polsko-rumu skie weszli w role: producentów 
fi lmowych, grafi ków i pisarzy. Stworzyli swoje własne 
historie inspirowane zasłyszanymi ‒ swoisty mix 
polsko-rumu ski. Efekt to fi lm, komiks i mininowela.
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Ostatniego dnia grupy zaprezentowały efekty pracy, 
potwierdzaj c, e kreatywno , umiej tno  wyko-
rzystania zdobytych informacji, praca w grupach 
z u yciem j zyka angielskiego nie jest niczym trud-
nym. Wszyscy odnie li wra enie, e metoda projektu 
daje niezwykłe rezultaty.

Podsumowaniem było wykonanie „muralu”, b d -
cego grafi cznym zapisem wszystkich zdobytych 
podczas projektu wiadomo ci i umiej tno ci. Był 

to dobry moment na wymian  numerów telefonów 
i adresów mailowych.

Wprawa, zwłaszcza w czasie pandemii, wymagała 
sporo zaanga owania, ale wszyscy przyznali, e 
było warto.

mgr Gabriela Kozaczko 
‒ nauczyciel j. polskiego, historii, edukacji regionalnej 

Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Dwuj zycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku

CELE OGÓLNE:
• Poznawanie charakterystycznych cech krajobrazu 

górskiego. 
• Poznawanie i rozumienie nowych terminów zwi -

zanych z górami przez dzieci.
• Podejmowanie działalno ci twórczej, posługiwa-

nie si  rodkami wyrazu plastycznego. 
• Poznanie kultury i folkloru górskiego.
• Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania 

si  w górach.

CELE OPERACYJNE
Dziecko potrafi :
• Wskaza  na mapie góry w Polsce. 
• Uwa nie słucha  tekstu czytanego przez nauczy-

ciela, wyci ga  z niego wnioski i informacje. 

Anna Urbasik

SCENARIUSZE LEKCJI
CYKL TEMATYCZNY: 
Góry ‒ dar natury
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• Rozpozna  na zdj ciach pasma i szczyty górskie 
w Polsce. 

• Opisa  charakterystyczne elementy przyrodnicze 
na szczytach gór.

• Rozpozna  kozic  i wistaka.
• Wyszukiwa  informacje w internecie.
• Opowiedzie  wysłuchan  legend .

GRUPA DOCELOWA: 
Dzieci w wieku przedszkolnym.

TRE CI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole: 
uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicz-
nych, muzycznych, na ladowczych, z przyborami 
lub bez nich; wykonuje ró ne formy ruchu: bie ne, 
skoczne, z czworakowaniem, rzutne. 
II. Społeczny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole: 
nazywa i rozpoznaje warto ci zwi zane z umiej tno-
ciami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do 
dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, yczliwo  
okazywana dzieciom i dorosłym ‒ obowi zkowo , 
przyja , rado ;
III. Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szko-
le: posługuje si  poj ciami dotycz cymi zjawisk 
przyrodniczych, np. t cza, deszcz, burza, opadanie 
li ci z drzew, sezonowa w drówka ptaków, kwit-
nienie drzew, zamarzanie wody, dotycz cymi ycia 
zwierz t, ro lin, ludzi w rodowisku przyrodniczym, 
korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, 
ziół; podejmuje samodzieln  aktywno  poznaw-
cz  np. ogl danie ksi ek, zagospodarowywanie 
przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, 
korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

METODY:
• Podaj ce: pogadanka, wyja nienie. 
• Eksponuj ca: pokaz. 
• Programowana: z u yciem komputera. 
• Praktyczna: wiczenia przedmiotowe.

RODKI DYDAKTYCZNE: 
 ‒ laptop/tablet, r czniki, mapa fi zyczna Polski (ilu-
stracja), rolki po papierze toaletowym, koloro-
wy papier, no yczki, klej, włóczka, emblematy 

u miechni tego i smutnego słonka, wata, bu ki 
z emocjami, puzzle, skakanka, zagadki, fl ashcards, 
ilustracje z zał czników.

Narz dzia ICT: 
 ‒ tablet/laptop/tablica interaktywna, YouTube, 
LearningApps, WordWall, PuzzleFactory.

PRZEBIEG ZAJ  / AKTYWNO CI

P ON I E D Z I A Ł E K

Temat: Poka  mi, jak powstaj  góry!

1. Powitanie 
Dzieci siedz . Prowadz cy podaje kolejne hasła, 
a dzieci których dotyczy kryterium, wstaj  (mo na 
przy tym wykona  zabawne ukłony czy gesty po-
zdrowienia wobec grupy), np. „Witam wszystkich, 
którzy: nosz  okulary, maj  co  niebieskiego na 
sobie, lubi  chodzi  do przedszkola, maj  brata”.
2. Zagadka tematyczna

S  wysokie, skaliste,
pokryte lasami.
Pozna  je mo emy 
w druj c szlakami.
3. Jak powstaj  góry? ‒ fi lm edukacyjny oraz eks-

peryment: https://youtu.be/8cWyepvq5iY
Jak powstaj  góry ‒ wykonanie eksperymentu 
z r czników: https://youtu.be/ioqGcV1rS1g

4. „Górska wspinaczka” ‒ zabawa ruchowa
Dzieci maszeruj  w rytm muzyki, na przerw  w mu-
zyce na laduj  ruchem wspinanie si  na skały, po 
linie, skakanie po głazach nast pnie opuszczaj  si  
w dół.
5. Góry na mapie Polskie ‒ praca z map

Mapa Polski: ogl danie mapy, zwrócenie uwagi na 
kolory (zielony ‒ niziny, ółty ‒ wy yny, czerwony ‒ 
góry, niebieski ‒ rzeki, jeziora, morza); wskazywanie 
wi kszych miast, stolicy i swojej miejscowo ci na 
mapie. Wskazanie na mapie gór. Podanie nazw 
wybranych gór. Dzieci mog  czyta  wybrane nazwy. 
Zał cznik 1. Interaktywna mapa Polski: https://www.
arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9b 
30bb306e53464fac3c758e7ae0d0ad
6. Mapa Polski ‒ puzzle: https://puzzlefactory.pl/en/

puzzle/play/landscapes/173960-map-of-poland
7. „Wspinaczka górska” ‒ zabawa ruchowa 

Dzieci na laduj  ruchy nauczyciela, mówi cego 
równie  w tym czasie: „wspinamy si  wysoko (kolana 



44

RODN i IP „WOM” w Rybniku DIALOG EDUKACYJNY NR 4/2021 r.

unosimy wysoko w gór )”, „idziemy ci ko pod 
gór ”, „zbiegamy z górki na pazurki”, „oddychamy 
czystym powietrzem”, „ogl damy pi kne widoki 
przez lornetk
8. Polskie góry ‒ fi lm: https://youtu.be/ZLR0B6O6 

cmc
Rozmowa z dzie mi nt. fi lmu.
9. Praca plastyczna z rolek „Lornetka”: https://endo.

pl/blog/project/lornetka-malego-od krywcy/

10. Ewaluacja: Podobało mi si , nie podobało mi si
Sala podzielona jest na 2 cz ci. Jedna cz  ozna-
czona jest emblematem u miechni tego słoneczka, 
druga smutnego. Dzieci stoj  na rodku sali. Prze-
chodz  na wybran  stron  sali, która okre la ich 
stan po zaj ciach.

WTO R E K

Temat: Wspinamy si  na szczyty.

1. Powitanie 
Dzieci siedz . Prowadz cy podaje kolejne hasła, 
a dzieci których dotyczy kryterium, wstaj  (mo na 
przy tym wykona  zabawne ukłony czy gesty po-
zdrowienia wobec grupy), np. „Witam wszystkich, 
którzy: maj  co  ółtego na sobie, lubi  chodzi  do 
przedszkola, maj  siostr ”.

2. Wycieczka w góry (1973) ‒ seria: „Przygody 
Bolka i Lolka”: https://youtu.be/Qv0VGg90b-8

Rozmowa z dzie mi nt. przygód bohaterów bajki.
3. Szlaki górskie ‒ co oznaczaj  i jak wygl daj ?: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_turystyczny
Zał cznik 2. Szlaki górskie
4. „Przejd  po szlaku” ‒ zabawa ruchowa

Na sali przygotowujemy tor przeszkód ‒koca rozwie-
szonego na wysoko ci, krzeseł, zabawek. Pozwalamy 
dzieciom po kolei przej  przez ten górski szlak 
z przeszkodami. Modyfi kujemy szlak, dodajemy 
trudniejsze elementy.
5. Szczyty gór w Polsce

Nauczyciel wykorzystuj c galeri  zdj  z zasobów 
multimedialnych, pokazuje dzieciom zdj cia najwy -
szych szczytów gór w Polsce: https://mynaszlaku.
pl/korona-gor-polski-co-to-jest-jak-zdobyc-lista 
-szczytow-mapa/
Zał cznik 3. Szczyt za szczytem
6. Panorama z Rysów: https://youtu.be/iswNPTd 

G0fU
7. Góry w niegu ‒ praca plastyczna

8. Ewaluacja ‒ bu ki
Rysujemy na tablicy trzy bu ki zadowolon , obo-
j tn  i smutn , a nast pnie prosimy dzieci o to, aby 
postawili swój znaczek przy buzi odpowiadaj cej 
stopniowi swojego zadowolenia z zaj  lub ustawili 
si  przy wybranej buzi, lub nakleili ółt  karteczk .

R ODA

Temat: Ro liny i zwierz ta gór.

1. Powitanie
Dzieci siedz . Prowadz cy podaje kolejne hasła, 
a dzieci których dotyczy kryterium, wstaj  (mo na 
przy tym wykona  zabawne ukłony czy gesty po-
zdrowienia wobec grupy), np. „Witam wszystkich, 
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którzy: maj  co  zielonego na sobie, lubi  chodzi  
po górach, maj  psa”.
2. Układ ro linno ci w Tatrach

Pogadanka z dzie mi. Pokaz ilustracji.
Nauczyciel omawia z dzie mi zmiany, jakie zachodz  
na poszczególnych wysoko ciach. Nauczyciel nazy-
wa pi tra ro linne, tłumaczy wpływ temperatury na 
wyst powanie drzew iglastych, kosodrzewiny i ł k 
górskich a  do nagich skał itp.
Zał cznik 4. Układ ro linno ci w Tatrach
3. Tatry ‒ pi tra ro linno ci ‒ Wordwall: https://

wordwall.net/pl/resource/8778322
4. Ro linne memory

Nauczyciel prezentuje dzieciom kwiaty rosn ce w Ta-
trach. Dzieci próbuj  zapami ta  wybrane nazwy.
https://www.tatry-przewodnik.com.pl/blog/?kwiaty-
-tatr; https://tourtheworldpl.blogspot.com/2020/08/
rosliny-w-tatrach.html

Ro linne memory: https://learningapps.org/
display?v=poxn7m0q521

5. „Na górskim szlaku” ‒ zabawa ruchowa z wy-
korzystaniem lornetek

Prosimy dzieci, aby wyobrazili sobie, e s  na gór-
skim szlaku. Zabieraj  lornetk  (praca plastyczna 
z poprzednich zaj ) i udaj , e obserwuj  krajobraz. 
Na hasło „Widz  co …” dzieci dopytuj  co takiego. 
Nauczycielka odpowiada, a dzieci za pomoc  ruchu 
wypatruj  to, co zauwa yła nauczycielka, np.: „Wi-
dz  pas ce si  owce”, „Widz  pi kne słoneczko”, 
„Widz  górali na górskiej polanie” itd. Dodatkowo 
mo na na sali rozmie ci  obrazki tego, o czym mówi 
nauczyciel.
6. Zwierz ta w górach ‒ zagadki: https://learning 

apps.org/display?v=p1sasdnyk21
Nauczyciel prosi dzieci, aby zapami tały dwa ga-
tunki zwierz t, które mo na spotka  w Karpatach, 
a dokładnie w Tatrach: kozice i wistaki. Korzystaj c 
z internetu, dzieci samodzielnie lub wraz z nauczy-
cielem ogl daj  zdj cia tych zwierz t. Nast pnie 
szukaj  informacji na temat trybu ich ycia.
Kozice: https://www.youtube.com/watch?v=r4qr0 
UTtTo0
wistak: https://youtu.be/XXZQ8tZeZF4
7. Zwierz ta w górach ‒ zabawa ruchowa

Dzieci maszeruj  po sali, w tle wł czona muzyka. 
Nauczyciel na chwil  zatrzymuje muzyk  i wypowia-
da jaki  gatunek zwierz cia, je li to jest to gatunek, 
który wyst puje w polskich górach, dzieci maj  za 

zadanie na ladowa  to zwierz , je li jest to inny 
gatunek, np. sło  ‒ dzieci stoj  w bezruchu (reakcj  
na inny gatunek mo na ustali  z grup ). 
8. Ewaluacja ‒ termometr

Rysujemy na tablicy termometr i prosimy dzieci, 
aby narysowały swój znak lub przykleiły w odpo-
wiednim miejscu ‒ wysoka temperatura oznacza 
zadowolenie.

C ZWA R T E K

Temat: Plecak człowieka gór. W schronisku na Sto ku

1. Powitanie
Dzieci siedz . Prowadz cy podaje kolejne hasła, 
a dzieci których dotyczy kryterium, wstaj  (mo na 
przy tym wykona  zabawne ukłony czy gesty po-
zdrowienia wobec grupy), np. „Witam wszystkich, 
którzy: maj  co  białego na sobie, lubi  kakao, maj  
chomika”.
2. Piosenka o górskiej w drówce: https://youtu.

be/XRCIk05W7IM
Wybieraj c si  na wakacyjn  w drówk  po górach, 
nale y by  odpowiednio do niej przygotowanym.
3. Co nale y spakowa  na górsk  w drówk ?

Zbieramy dzieci w kr gu, po rodku kładziemy ple-
cak wypełniony ró nymi rzeczami niezb dnymi 
w górach (+ kilka niepotrzebnych gad etów). Pro-
ponujemy, by ka de z dzieci po kolei podchodziło 
do plecaka i wyjmowało po jednej rzeczy ‒ razem 
mo emy odpowiada , czy warto to zabra  ze sob  
w góry, czy te  nie.
4. Górska w drówka ‒ zabawa ruchowa 

Kto chce w drowa  po górach musi by  silny i zdro-
wy. Aby w góry wybra  si  trzeba mie  dobr  kon-
dycj , nale  rozgrza  swoje mi nie. W tym celu 
nale y wykona  (np.): 
• 5 przysiadów, 
• 5 skłonów, 
• 5 podskoków na prawej nodze…
5. Z wizyt  w schronisku ‒ Sto ek

Beskidy to jedne z najmłodszych gór w Polsce, cho  
nie nale  do najwy szych ‒ ich rednia wysoko  
to około 1300 m n.p.m., czyli niezbyt wysoko.
Jednym ze szczytów Beskidów jest Sto ek Wielki: 
https://youtu.be/bvje4uSqPNQ
6. I Love The Mountains ‒ nauka podstawowych 

słówek na podstawie piosenki: https://youtu.
be/mmjbF3A30eQ



46

RODN i IP „WOM” w Rybniku DIALOG EDUKACYJNY NR 4/2021 r.

Zabawy z fl ashcards:
• Pokazujemy dzieciom karty i prosimy o nazwanie 

rzeczy znajduj cych si  na obrazkach. Rozkładamy 
karty na podłodze i prosimy dzieci o zamkni cie 
oczu, w tym czasie zabieramy jedn / kilka kart lub 
odwracamy je obrazkiem do dołu. Dzieci otwieraj  
oczy i mówi , czego brakuje.

• Na podłodze rozkładamy karty obrazkowe, dzieci 
siedz  wokół nich w kr gu. Wr czamy kilku oso-
bom packi na muchy, pozostałe dzieci (bez pacek) 
po koli wymieniaj  słowa, a zadaniem osób z pac-
k  jest, jak najszybsze pacni cie odpowiedniego 
słowa. Nast puje zmiana ról.

Zał cznik 5. Flashcards
7. Na szlaku ‒ kolorowanka lub pisanie po ladzie: 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/wakacje 
-w-gorach/#

Zał cznik 6. Góry po ladzie
8. Ewaluacja 

Tworzymy lini  na podłodze (np. ze skakanki). Po jed-
nej jej stronie kładziemy karteczk  z napisem „tak” 
po drugiej „nie”. Nast pnie nauczyciel czyta stwier-
dzenia, a dzieci przechodz  na t  stron , która im 
odpowiada.

P I T E K

Temat: Tatry i ich stolica ‒ Zakopane.

1. Powitanie
Dzieci siedz . Prowadz cy podaje kolejne hasła, 
a dzieci których dotyczy kryterium, wstaj  (mo na 
przy tym wykona  zabawne ukłony czy gesty pozdro-
wienia wobec grupy), np. „Witam wszystkich, którzy: 
maj  co  ółtego na sobie, lubi  lody, maj  kota”.
2. Legenda „Powstanie Podhala”: https://youtu.

be/dawljPPwKxA lub https://soundcloud.com/
paulina-maria-sk-odowska/legenda-o-podhalu

Pytania do legendy, np.: 
• Jakie postaci wyst puj  w legendzie? 
• Co tworzył Bóg, a co Anioł? 
• Jak udał si  Aniołowi krajobraz? 
• Dlaczego Bóg stworzył górali? 
• Jacy s  górale według legendy? Dlaczego musz  

tacy by ?
3. Zakopane ‒ puzzle

Nauczyciel dzieli dzieci na 4 zespoły. Ka dy zespół 
otrzymuje do uło enia puzzle. Układanki to zdj cia 
zwi zane z Zakopanem. 

Zał cznik 7. Obrazki do puzzli:
1. zdj cie ‒ strój góralski
2. zdj cie ‒ kapela góralska 
3. zdj cie ‒ Wielka Krokiew 
4. zdj cie ‒ Krupówki 
Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat charak-
terystycznych atrakcji dla zimowej stolicy Polski 
przedstawionych na fotografi ach/puzzlach.
4. Pi  najpi kniejszych miejsc w Tatrach: https://

youtu.be/WvQpXKlePZc
5. Strój góralski

Nauczyciel prezentuje dwie fotografi e. Na jednej wi-
da  górala w tradycyjnym stroju. Na drugim zdj ciu 
stoi turysta z plecakiem. Nauczyciel prosi uczniów, 
aby opisali ustnie te zdj cia i wykazali ró nice w wy-
gl dzie. Pyta, jak mo na nazwa  ludzi przedstawio-
nych na fotografi ach. 
Zał cznik 8. Strój góralski: https://www.polalech.
pl/stroj-podhalanski-nauka-slowniczek-dzieci.htm
6. „Ukryte kierpce” ‒ zabawa ruchowa

Taniec zbójncki ‒ prezentacja: https://youtu.be/F_
BDLYAfg7w
Dzieci poruszaj  si  mi dzy kr kami rozrzuconymi 
na dywanie przy d wi kach muzyki góralskiej. Na za-
trzymanie w muzyce, ka dy z uczestników zabawy 
ma za zadanie stan  na kr ku. Okrywamy kr ki ‒ 
kto ma kierpce ‒ jest góralem i wygrywa (mo na wy-
drukowa  zdj cie). Zabaw  powtarzamy kilka razy.
7. Ewaluacja

Podsumowanie tygodniowych zaj . Rozmowy 
swobodne z dzie mi.

Zał cznik 1

ródło: https://www.geografi a24.eu/index.php?strona=120_
mapa_polski.
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ródło: https://zajecia3.jimdofree.com/klasa-iii-b/bloki-tema 
tyczne/poznajemy-map%C4%99/.

Zał cznik 2
Przyjmuje si  nast puj ce znaczenie kolorów szla-
ków pieszych: 

szlak główny jest zawsze oznaczony 
kolorem czerwonym
Szlak główny zwykle jest poprowadzony przez naj-
bardziej spektakularne, a jednocze nie najciekawsze 
krajobrazowo i przyrodniczo miejsca danego regio-
nu (w górach zwykle przez najwy sze kulminacje 
danego pasma). 
Kolorem czerwonym oznaczone bywaj  te  inne 
szlaki biegn ce w danym terenie niekoniecznie 
b d ce szlakiem głównym.

kolor niebieski wyznacza szlaki pokonu-
j ce du e odległo ci ‒ dalekobie ne

ółtym znakuje si  krótkie szlaki ł czni-
kowe, czasami te  doj ciowe

zielony oznacza szlak doprowadzaj cy do 
charakterystycznych miejsc

czarny wyznacza krótki szlak doj ciowy.

Zał cznik 3

ródło: Fot. Facebook ‒ Szczyt za Szczytem

Zał cznik 4

ródło: https://zakopane.com/2017/10/informacje-ogolne 
-tatry/

Zał cznik 5
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Zał cznik 6

Zał cznik 7

ródło: https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/
gory/stroj-podhalanski.html; http://iventic.pl/wieczor-z-ka 
pela-goralska/; https://zakopane.cos.pl/375/wielka-krokiew.

Zał cznik 8

ródło: http://www.pspbrzeznica.net/pliki/konkurs/5%20Wed 
rowka%20piesza%20gorska.jpg.

mgr Anna Urbasik 
‒ nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 17 

im. Majki Je owskiej w Jastrz biu-Zdroju
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Grup  docelow , dla której przygotowałam kon-
spekt lekcji jest moja obecna klasa 6, która uczy 
si  j zyka niemieckiego szósty rok. Klasa uczy si  
j zyka jako j zyka mniejszo ci narodowej, czyli 
w wymiarze trzech godzin tygodniowo.

Materiały do lekcji sporz dziłam sama, opieraj c 
si  na ródłach z sieci oraz podr czników. Tekst 
czytanki uło yłam w j zyku o poziomie zbli onym 
do poziomu grupy docelowej.

Podstawa programowa:
II. Kształcenie j zykowe
4. Kształcenie umiej tno ci porozumiewania si  
(słuchania, mówienia, czytania i pisania)
2) okre la temat i główn  my l tekstu;
3) rozpoznaje w wypowiedzi prawd  lub fałsz;
5. Kształcenie umiej tno ci poprawnego mówie-
nia i pisania zgodnego z zasadami poprawno ci 
j zykowej.
1) pisze poprawnie pod wzgl dem ortografi cznym;
2) poprawnie u ywa znaków interpunkcyjnych: krop-
ki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, 
cudzysłowu, dwukropka, rednika.
IV. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Rozwijanie umiej tno ci wypowiadania si  w ró -
nych formach.
3) streszcza linearnie wypowied  narracyjn ; 
4) operuje słownictwem z kr gów tematycznych: 
ycie codzienne, szkoła, dom;

5) poprawnie akcentuje wyrazy i stosuje poprawn  
intonacj  w zdaniu;
3. Doskonalenie dykcji i operowania głosem.
5. Rozwijanie umiej tno ci tworzenia wypowiedzi 
pisemnych.
6. Wyra anie własnych pogl dów i opinii.
7. Tworzenie wypowiedzi pisemnych z uwzgl dnie-
niem estetyki tekstu i zasad jego organizacji.

Metody:
 ‒ gramatyczno-tłumaczeniowa
 ‒ audiolingwalna
 ‒ audiowizualne
 ‒ komunikacyjna
 ‒ ogl dowa

Techniki:
 ‒ burza mózgów,
 ‒ mapa my li i skojarze
 ‒ praca z tekstem
 ‒ dyskusja
 ‒ drama
 ‒ praca z piosenk
 ‒ praca metod  projektu (dodatkowe zadanie do-
mowe dla ch tnych)

Formy:
 ‒ grupowa
 ‒ parami
 ‒ indywidualna

Cele główne lekcji:
 ‒ rozwijanie kompetencji posługiwania si  j zykiem 
niemieckim, w tym umiej tno ci gramatycznych, 
leksykalnych i fonetycznych, 

 ‒ szerzenie w ród młodzie y wiadomo ci zagro e  
wynikaj cych z zanieczyszczenia rodowiska,

 ‒ u wiadomienie sposobów zapobiegania zanie-
czyszczeniu rodowiska,

 ‒ rozwijanie gramatycznych, leksykalnych i fone-
tycznych umiej tno ci j zykowych w oparciu 
o słownictwo i zwroty z dziedziny „Umweltschutz”. 

Cele szczegółowe lekcji:
 ‒ ucze  zna słownictwo dotycz ce przyczyn i skut-
ków zanieczyszczania rodowiska,

 ‒ ucze  potrafi  utworzy  wypowied , na temat 
w jaki sposób chroni rodowisko, buduj c zdania 
z nowymi zwrotami w czasie tera niejszym,

 ‒ ucze  zna sposoby na ochron  rodowiska ka -
dego dnia; potrafi  udzieli  odpowiedzi na pytanie 
„Wie kannst du jeden Tag die Umwelt schützen; 

Anita Kulot

UMWELTSCHUTZ IST UNSERE AUFGABE
Wie kann jeder von uns die Umwelt schützen?
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tworzy przy tym zdania z czasownikiem modal-
nym „können”,

 ‒ ucze  tworzy tryb rozkazuj cy z wyra eniami 
dotycz cymi tematu „Umweltschutz”,

 ‒ ucze  potrafi  podzieli  poznane zagadnienia na 
grupy: umweltschädlich i umweltfreundlich,

 ‒ ucze  zna nazewnictwo odpadów w j zyku nie-
mieckim aby móc je poprawnie posegregowa . 

1. Wprowadzenie
Nauczyciel prezentuje uczniom plakat przedsta-
wiaj cy breaking-news’a, który ma naprowadzi  
uczniów na temat lekcji. Uczniowie czytaj c nagłów-
ki oraz sugeruj c si  plakatem odgaduj  temat lekcji. 
Zał cznik nr 1. Breaking News.

2. Was ist die Umwelt? 
Nauczyciel podaje uczniom niemieckie nazewnictwo 
dla rzeczowników: 
rodowisko ‒ die Umwelt 
ochrona rodowiska ‒ der Umweltschutz.
Nauczyciel prosi uczniów aby spojrzeli na słowo 
„Umwelt” i pomy leli, co kryje si  pod tym słowem, 
gdyby je podzieli  na 2 cz ci: um i Welt, sugeruj c 
dosłowne tłumaczenie czyli ‒ wiat wokół nas (die 
Welt um uns). Nast pnie nauczyciel prosi aby ucznio-
wie uzupełnili wyrazy w przedstawionym diagramie. 
Po uzupełnieniu wyrazów, uczniowie otrzymuj  
odpowied  na pytanie „Was ist die Umwelt?”. 
Zał cznik nr 2 ‒ Karta pracy z diagramem. 

3. Prezentacja tekstu 
Uczniowie czytaj  i tłumacz  tekst pt. „Probleme 
in der Umwelt”. Uczniowie otrzymuj  tekst wraz 
z tłumaczeniami nowego słownictwa. 
Zał cznik nr 3 ‒ Tekst czytanki wraz z wypisanym 
słownictwem. 
Zał cznik nr 4 ‒ link do czytanki z interaktywnym 
słownikiem: https://view.genial.ly/604ce37dc5079 
70d859f1b10/interactive-content-die-probleme 
-in-der-umwelt. 

4. Zadanie ‒ Pytania do tekstu
Uczniowie odpowiadaj  na pytania do tekstu, nazy-
waj c w ten sposób najcz stsze przyczyny i skutki 
zanieczyszczania rodowiska. 
Zał cznik nr 5 ‒ Pytania do tekstu „Die Probleme 
in der Umwelt”.

5. Zadanie na utrwalanie nowych słówek i zwrotów
Nauczyciel prezentuje uczniom chmur  wyrazow , 
w której uczniowie maj  podzieli  zwroty, na czyn-
no ci przyjazne i szkodliwe dla rodowiska. 
Zał cznik nr 6 ‒ link do chmury wyrazowej: https://
wordart.com/g28rew233dii/word-art-7.
Zał cznik nr 7 ‒ karta pracy: Was ist umweltfreund-
lich, was ist umweltschädlich?

6. Zadanie na rozumienie ze słuchu
Nauczyciel prezentuje krótki fi lm „Umfrage: Was tut 
ihr für die Umwelt ?” i prosi uczniów aby zanotowali 
krótko wypowiedzi młodzie y. Uczniowie notuj  
i podaj  sposoby ochrony rodowiska jakie stosuje 
niemiecka młodzie .
Zał cznik nr 8 ‒ link do fi lmu: https://youtu.be/
KW393br8-uE.

7. Zadanie „Machst du was für den Umweltschutz?”
Uczniowie wysłuchali ju  co dla ochrony rodowiska 
robi niemiecka młodzie . Otrzymuj  zadanie interak-
tywne, w którym maj  pogrupowa  czynno ci na:
• ich schütze die Umwelt 
• ich schütze die Umwelt nicht
wiczenie ma pomóc uczniom stwierdzi  co robi  

aby chroni  rodowisko, skłoni  do przemy le  jak 
oni podczas codziennych czynno ci szkodz  rodo-
wisku. Przy okazji tego wiczenia trenuj  budow  
prostych zda  z nowym słownictwem, w czasie 
tera niejszym. 
Zał cznik nr 9 ‒ link do zadania interaktywnego: 
https://wordwall.net/play/12607/529/793. 

8. wiczenie umiej tno ci wypowiedzi ustnej 
na temat: „Was kannst du jeden Tag für den 
Umweltschutz tun?” 

Po tym jak uczniowie potrafi  ju  rozró ni  co słu y 
a co szkodzi rodowisku, nauczyciel zadaje uczniom 
pytanie (nauczyciel prezentuje pytanie na plakacie).
Zł cznik nr 10 ‒ plakat z pytaniem Przy okazji tego 
wiczenia uczniowie mog  po wiczy  odmian  

czasownika modalnego „können” oraz budow  zda  
z czasownikiem modalnym i drugim czasownikiem 
w bezokoliczniku. Uczniowie układaj  zdania typu: 
„Ich kann den Wasserhahn beim Zähneputzen zu-
drehen”, posiłkuj c si  poni sz  tabel  czynno ci 
przyjaznych dla rodowiska. 
Zał cznik nr 11 ‒ plansza z czynno ciami sprzyjaj -
cymi ochronie rodowiska. 
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9. Zadanie praktycznego radzenia sobie z segre-
gacj  mieci

Nauczyciel udost pnia uczniom kart  pracy „Müll-
trennung”, na której uczniowie maj  ka dy rodzaj 
odpadów przydzieli  do odpowiedniego kontenera. 
wiczenie to pozwala poszerzy  zasób słownictwa 

oraz uczy wła ciwej segregacji mieci. 
Zał cznik nr 12 ‒ link do zadania: https://www.
liveworksheets.com/2-do701313cm.
W przypadku zaj  stacjonarnych uczniowie wy-
konuj  zadanie z podziałem na 6 grup, segreguj  
karteczki z nazwami i przyklejaj  je na przygotowane 
przez nauczyciela atrapy kontenerów.

10. Zadanie Umweltschutz ‒ suchsel
Dla utrwalenia nowego słownictwa uczniowie otrzy-
muj  kart  pracy, w której maj  odszuka  jak najwi -
cej słów poznanych podczas przerabiania tematu 
Umweltschutz.
Zał cznik nr 22 ‒ Karta pracy Umweltschutz ‒ suchsel.

11. Piosenka „Die Erde unser kostbarer Planet” 
Uczniowie słuchaj  piosenki, próbuj  opowiedzie  
o czym jest tekst, nast pnie otrzymuj  tekst piosenki 
i próbuj  piewa  z nagraniem. Kolejnym krokiem 
jest uzupełnianie luk w tek cie piosenki. Piosenka 
ma pełni  funkcj  podsumowania tematu „Umwelt-
schutz” i by  pomocnym elementem w przyswajaniu 
słownictwa i zwrotów poznanych podczas oma-
wiania tematu. Na kolejnych lekcjach b dzie ona 
utrwalana przy okazji przerwy ródlekcyjnej, przy 
okazji przypominaj c o wa nym temat jakim jest 
ochrona rodowiska. 
Zał cznik nr 13 ‒ link do piosenki: https://www.
youtube.com/watch?v=jD43Katr6QY&list=RDjD 
43Katr6QY&start_radio=1. 
Zał cznik nr 14 ‒ link do tekstu piosenki z interak-
tywnym tłumaczeniem słownictwa: https://view.ge 
nial.ly/604f9b3fd5eff 00d6ee54adf/presentation 
-die-erde-unser-kostbarer-planet-piosenka. 
Zał cznik nr 15 ‒ Tekst piosenki „Die Erde unser kost-
barer Planet” wraz z wytłumaczonym słownictwem. 
Zał cznik nr 16 ‒ Piosenka ‒ tekst z lukami. 
Zał cznik nr 17 ‒ link do interaktywnego tekstu 
z lukami: https://www.liveworksheets.com/2-na 
711796bb. 
Zał cznik nr 18 ‒ linki do wiczenia ‒ ł czenie po-
mieszanych wersów piosenki: https://www.live
worksheets.com/2-kq720351ds ‒ cz  1 (1, 2 zwrot-

ka i refren); https://www.liveworksheets.com/2-mi 
720453nb ‒ cz  2 (3, 4 zwrotka). 

12. Zadanie domowe
Na zako czenie tematu o ochronie rodowiska 
uczniowie otrzymuj  tekst z pisemn  wypowiedzi  
Maxa na temat: Was trägst du zum Umweltschutz 
bei? Ich zadaniem jest stworzy  podobn  wypo-
wied  na ten temat, ale w odniesieniu do zwyczajów 
panuj cych w ich rodzinach. 
Zał cznik nr 19 ‒ Zadanie domowe. 

13. Praca dodatkowa
Dodatkow  prac  jak  mo na zada  uczniom na 
kolejnej lekcji jest projektowa praca w formie pla-
katu, który ma propagowa  zachowania przyjazne 
dla rodowiska. Nauczyciel przedstawia uczniom 
plansz  z propozycjami zwrotów dotycz cych „Um-
weltschutz” w trybie rozkazuj cym i przypomina 
zasad  tworzenia czasownika w trybie rozkazuj cym 
Imperativ. Uczniowie otrzymuj  krótkie zadanie in-
teraktywne, które pomo e utrwali  wyra enia w Im-
perativ. Plakat ma zawiera  slogany w Imperativie.
Dla utrwalenia trybu rozkazuj cego proponuj  
równie  nast puj ce zadanie:
Uczniowie dobieraj  si  w pary i tworz  na podsta-
wie podanego wzoru krótkie dialogi, które wicz  
umiej tno  tworzenia trybu rozkazuj cego. Jed-
nocze nie utrwalaj  zwroty czynno ci sprzyjaj cych 
ochronie rodowiska, odgrywaj c scenki z kr gów 
tematycznych ycia codziennego.
Zał cznik nr 20 ‒ Plansza ze zwrotami w trybie 
rozkazuj cym. 
Zał cznik nr 21 ‒ Zadanie ‒ scenki dialogowe w try-
bie rozkazuj cym. 

Zał czniki i pozostałe materiały dost pne na stronie: 
https://wom.edu.pl/?page_id=16240.

Anita Kulot 
‒ nauczycielka j zyka niemieckiego

w Szkole Podstawowej w Sierakowicach

Praca zdobyła I miejsce w wojewódzkim konkursie 
„Umweltschutz bei mir zu Hause”, zorganizowanym 
przez pani  Mari  Goł bek ‒ doradc  metodycznego 
w RODN i IP „WOM” w Rybniku.
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Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej 
od 7 lat. Wcze niej uczyłam muzyki w szkole pod-
stawowej, prowadziłam równie  zaj cia rytmicz-
no-muzyczne w przedszkolu. Studia uko czyłam 
z tytułem magistra edukacji artystycznej w zakresie 
sztuki muzycznej. Muzyka zajmuje wi c niezwykle 
wa ne miejsce w moim yciu, ale w tym artykule 
pragn  zwróci  uwag  na jej znacz c  rol  tak-
e we wczesnym nauczaniu dzieci. Chciałabym 

te  pokaza , jak wa ne jest rzetelne prowadzenie 
zaj  w zakresie edukacji muzycznej. Takie podej-
cie skutkuje satysfakcjonuj cym rozwojem dzieci 
w ró nych zakresach.

• Po pierwsze, rozwijaj  si  kompetencje społeczne 
uczniów, tak potrzebne do prawidłowego funk-
cjonowania w szkole. Poprzez wspólne piewanie 
piosenek i granie na instrumentach, dzieci ucz  
si  współpracy w grupie, wzajemnej akceptacji, 
szanowania i nawi zywania dobrych relacji z ró-
wie nikami.

• Poprzez obcowanie ze sztuk , w tym przypadku 
muzyczn , dzieci staj  si  bardziej wra liwe i potra-
fi  dostrzega  pi kno nie tylko sztuki, ale te  wszyst-
kiego, co je otacza. Rozwijaj  w sobie empati .

• Nie bez znaczenia jest równie  wpływ działa  
muzycznych na koncentracj  i pami . Uczniowie 
potrafi  lepiej skupi  si  na wykonywanym zada-
niu, uwa niej słucha  i s  bardziej zmotywowani 
do pracy. To skutkuje równie  popraw  dyscypliny 
i samodyscypliny. Dziecko odczuwa satysfakcj  
z wykonania utworu, zwłaszcza gdy było to po-
przedzone licznymi próbami i wiczeniami. Taki 
rodzaj zaj  jest wietnym przygotowaniem do 
treningu w ró nych dziedzinach nauki.

• W ród licznych zaj  szkolnych to wła nie zaj cia 
muzyczne pozwalaj  uczniom na chwil  odpr -
enia, uwolnienia si  od stresu poprzez aktywny 

kontakt z muzyk , np. granie na instrumentach 
czy odtwarzanie muzyki ruchem. Takie wiczenia 

pomagaj  w odpr eniu si , a przez to równie  
w osi gni ciu lepszych wyników w nauce.

W dalszej cz ci postaram si  przybli y  korelacj  
zaj  muzycznych z innymi przedmiotami 
w nauczaniu wczesnoszkolnym. Analizuj c poni szy 
scenariusz lekcji, mo na zauwa y  jak przenikaj  si  
ze sob  ró ne sfery. Pomimo tego, e lekcja opierała 
si  głównie na zaj ciach muzycznych, to pojawiaj  
si  w niej elementy z edukacji polonistycznej, mate-
matycznej czy informatycznej. Elementy kodowania, 
analizy matematycznej, a nawet wiedza z zakresu 
edukacji polonistycznej, pokazuj  mo liwo  poł -
czenia ró nych obszarów.
W zwi zku z tym, e jestem nauczycielem i wy-
kształconym muzykiem, nie wyobra am sobie pro-
wadzenia zaj  bez obcowania z yw  muzyk . 
Na swoich zaj ciach gram na pianinie i piewam przy 
akompaniamencie tego instrumentu. Dzieci ywo re-
aguj  na taki rodzaj lekcji muzyki, s  zaanga owane 
i emocjonalnie zwi zane z nauczycielem i prezento-
wanym utworem. Działaj  spontanicznie, poddaj c 
si  magii utworu. Uczniowie równie  graj , np. na 
instrumentach perkusyjnych. Potrafi  reagowa  na 
d wi k ruchem. Jednak we współczesnym wiecie 
nie mo na zapomina  o nowoczesnej technologii 
i tym, e otacza ona zewsz d nasze dzieci. Podczas 
lekcji korzystam wi c z tablicy multimedialnej, In-
ternetu, urz dze  mobilnych. W mojej szkole mamy 
do dyspozycji tablety, na których zainstalowałam 
aplikacj  muzyczn  z dost pn  klawiatur .
W ten sposób ka dy ucze  mo e korzysta  z indywi-
dualnej klawiatury na tablecie, przez co zaj cia staj  
si  dla niego jeszcze bardziej atrakcyjne i urozma-
icone, mocniej go anga uj  i pozwalaj  poczu  si  
artyst , twórc . Pokazuj  uczniom, e jest mo liwe 
poł czenie tradycyjnej, klasycznej, ywej muzyki 
z nowoczesn  technologi , wykorzystuj c jej nie-
zwykłe mo liwo ci.
Podsumowuj c, pragn  zaznaczy , e liczne badania 
prowadzone od wielu lat potwierdzaj , i  dzieci, 

Joanna Solich

ZAJ CIA MUZYCZNE 
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
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które od najmłodszych lat obcuj  cz sto z muzy-
k , osi gaj  lepsze rezultaty w nauce. Naukowcy 
dowodz , e proces analizy, do którego dochodzi 
podczas wicze  muzycznych, pozwala na osi -
ganie wysokich wyników w nauce z przedmiotów 
cisłych. Zgadzam si  z t  tez , dlatego tak wa na 
jest dla mnie w procesie kształcenia edukacja mu-
zyczna. Zach cam wszystkich nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej do aktywnego anga owania dzieci 
w zaj cia muzyczne. Niech stan  si  one stałym 
i starannie zaplanowanym elementem w tygodnio-
wym rozkładzie zaj  z edukacji wczesnoszkolnej. 
Anga ujmy, aktywizujmy i starajmy si  jak najbar-
dziej urozmaica  zaj cia muzyczne, a uczniowie 
odwdzi cz  si  nam du ym zaanga owaniem i nie-
samowitymi efektami swojej pracy.

SCENARIUSZ ZAJ  EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ

przeprowadzonych w klasie 2b 
w dniu 22.10. 2021 r. 
przez p. Joann  Solich

TEMAT: Utrwalenie poznanych warto ci rytmicznych 
z zastosowaniem tataizacji, solmizacji  i aplikacji 
Perfect Piano na tablecie.
Nr podstawy programowej:
Edukacja muzyczna
Ucze :
1.2. Słucha muzyki w poł czeniu z aktywno ci  ru-
chow , gestami d wi kotwórczymi: klaskanie, pstry-
kanie, tupanie, uderzanie o uda, itp. oraz z towarzy-
szeniem prostych opracowa  instrumentalnych;
1.4. Odró nia d wi ki muzyki, np. wysokie ‒ niskie, 
długie ‒ krótkie, ciche ‒ gło ne, głosy ludzkie: so-
pran, bas; odró nia i nazywa wybrane instrumenty 
muzyczne;
2.2. Nuci poznane melodie, piewa piosenki podczas 
zabawy, nauki, uroczysto ci szkolnych, wi t w tym 
wi t narodowych;
2.4. piewa, dbaj c o prawidłow  postaw , artykula-
cj  i oddech, przy zachowaniu naturalnej skali głosu;
3.2. Interpretuje ruchem schematy rytmiczne;
4.1. Gra zadane przez nauczyciela i własne schematy 
rytmiczne;
4.7. Gra melodie piosenek i utworów instrumental-
nych, do wyboru: na dzwonkach, ksylofonie, fl ecie 
podłu nym, fl a olecie ‒ fl eciku polskim lub innych.

Edukacja informatyczna
Ucze :
3.1. Posługuje si  komputerem lub innym urz dze-
niem cyfrowym oraz urz dzeniami zewn trznymi 
przy wykonywaniu zadania;
5.1. Posługuje si  udost pnion  mu technologi  
zgodnie z ustalonymi zasadami;

CEL GŁÓWNY: 
Prawidłowe stosowanie warto ci rytmicznych 
w praktycznych wiczeniach, w tym w grze na kla-
wiaturze tabletu.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Ucze :
• Zna podstawowe warto ci rytmiczne i długo  

ich trwania.
• Umie wykona  tataizacj  podany schemat ryt-

miczny.
• Zna nazwy solmizacyjne gamy C-dur.
• Bierze udział w zabawach rytmiczno-muzycznych.
• Potrafi  porusza  si  w aplikacji Perfect Piano.
• Odtwarza melodi  podan  nazwami solmizacyj-

nymi.
• Współpracuje w grupie i indywidualnie.
• Umie zastosowa  poznane warto ci rytmiczne 

w praktyce.
• piewa poznane piosenki z uwzgl dnieniem dy-

namiki.
• Dokonuje samooceny.
NaCoBeZu
• Znam podstawowe warto ci rytmiczne i umiem 

je zastosowa  w praktyce.
• Umiem wykona  podany rytm tataizacj  i solmi-

zacj .
• Umiem zagra  na klawiaturze podan  melodi  

z zastosowaniem warto ci rytmicznych.

METODY (wg K. Kruszewskiego): 
• słowna: rozmowa, pogadanka, dyskusja,
• ogl dowa: pokaz, obserwacja,
• praktyczna: działania praktyczne uczniów.

FORMY PRACY:
• zbiorowa jednolita,
• indywidualna jednolita,
• grupowa.
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RODKI DYDAKTYCZNE:
 ‒ jabłko, tablica interaktywna, tablety, pianino, 
laptop, piosenka „My klepiemy do rytmu” https://
www.youtube.com/watch?v=D3JXnfXApao, nuty 
do piosenki „Tropiciele z drugich klas”, Małgorzata 
Strzałkowska (słowa), Liliana Widlarz (muzyka).

PRZEBIEG LEKCJI
I. Wst p
1. Zaj cia rozpoczynamy od muzycznego przywita-

nia oraz przypomnienia zagadnienia z ostatniej 
lekcji edukacji muzycznej, czyli poj cia dynamiki 
(piano i forte) w oparciu o wykonanie piosenki 
„Tropiciele z drugich klas”.

2. Na pocz tku zaj  uczniom przybli ono ich cel, 
jakim jest utrwalenie poznanych ju  warto ci 
rytmicznych oraz ich umiej tne zastosowanie 
w praktyce, mi dzy innymi podczas gry na kla-
wiaturze tabletów. Nauczyciel przypomina rów-
nie  uczniom, na co b dziemy zwracali uwag  
podczas lekcji i jakie efekty mo emy uzyska .

II. Rozwini cie
1. Uczniom została przestawiona wizualizacja 

warto ci rytmicznych na przykładzie dzielenia 
jabłka na cz ci.

2. Nauczyciel przypomina wiedz  na temat war-
to ci rytmicznych z uwzgl dnieniem ich czasu 
trwania poprzez ruch i krok. Dzieci głosz  si  
do odpowiedzi.

3. W kolejnej cz ci lekcji nauczyciel przedstawia 
na tablicy warto ci rytmiczne i przypomina 
o zasadach tataizacji.

4. Uczniowie wykonuj  podane przykłady tataiza-
cj  z uwzgl dnieniem długo ci trwania warto ci 
rytmicznych.

5. W ramach przerwy ródlekcyjnej uczniowie 
wykonuj  piosenk  „My klepiemy do rytmu”, 
uderzaj c rytmicznie o stolik według podawa-
nych przez nauczyciela warto ci rytmicznych 
oraz wykonuj  masa yk relaksacyjny koledze, 
kole ance z ławki (z podziałem na pary i grupy).

6. W nast pnej cz ci lekcji nauczyciel prosi ucz-
niów o przypomnienie nazw solmizacyjnych 
gamy C-dur. Pisze gam  na tablicy, przypisuje 
nazwom warto ci, a uczniowie staraj  si  ryt-
mizowa  d wi ki gamy zgodnie z podanymi 
warto ciami.

III. Zako czenie
1. Podsumowaniem pracy na lekcji jest praca 

z tabletami i aplikacj  muzyczn  Perfect Piano. 
Nauczyciel pisze na tablicy d wi ki melodii 
(solmizacj ) wraz z przypisanymi warto ciami 
rytmicznymi oraz ogłasza konkurs na odgad-
ni cie tytułu przedstawionej melodii. Dzieci po 
wł czeniu aplikacji na tabletach maj  chwil  na 
zagranie d wi ków gamy C-dur, po czym pró-
buj  zagra  na klawiaturze melodi  podan  na 
tablicy. Nauczyciel w tym czasie pomaga wszyst-
kim którzy potrzebuj  jego pomocy. Po chwili 
prosi o cisz  i podanie odpowiedzi, jak  melodi  
zapisał na tablicy.

2. Na zako czenie dzieci graj  wspólnie (kierowa-
ne przez nauczyciela, jak dyrygenta) oraz indy-
widualnie prze wiczon  melodi . Nauczyciel 
prosi o samoocen  uczniów, z uwzgl dnieniem 
poziomu uzyskania wiedzy z dzisiejszej lekcji 
(dzieci podnosz  kolorowe lizaki do góry). 
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mgr Joanna Solich
‒ nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach
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TEMAT: 

„Spotkanie z wod ” 
i inne opowie ci 

(2 lekcje)

CELE

Ucze :
 ‒ uczestniczy w rozmowie dotycz cej pi kna przy-
rody górskiej; omawia tradycje oraz znane miejsca 
w polskich górach ‒ III.1.1,

 ‒ uwa nie słucha czytanego tekstu oraz omawia 
elementy wiata przedstawionego ‒ I.1.1,

 ‒ okre la tekst jako opowiadanie ‒ I.1.3,
 ‒ rozró nia narracj  pierwszoosobow  od trzecio-
osobowej ‒ I.1.10,

 ‒ redaguje opowiadanie twórcze ‒ III.2.1,
 ‒ pisze poprawnie pod wzgl dem ortografi cznym, 
interpunkcyjnym i j zykowym ‒ II.4.1,

 ‒ potrafi  korzysta  ze słownika ortografi cznego 
i poprawnej polszczyzny ‒ IV.5.

METODY PRACY:
 ‒ wizualizacja, praca z tekstem, redagowanie opo-
wiadania, wiczenie interaktywne-krzy ówka, 
pogadanka, wiczenia ortografi czne

FORMY PRACY:
 ‒ zbiorowa, indywidualna

RODKI DYDAKTYCZNE:
 ‒ komputer, telewizor, ksi ka ks. Józefa Tischne-
ra, Rozmowy z dzie mi. Kazania niecodzienne, 
wyd. Znak 2020, kartki z nadrukiem zmysłów, 
kartki z anagramami,

 ‒ długi arkusz papieru, kredki, widokówki, zeszyt 
przedmiotowy.

PRZEBIEG LEKCJI

1. Przywitanie uczniów (lekcja pierwsza)
Uczniowie wchodz  do klasy, której ciany udekoro-
wane s  widokówkami przedstawiaj cymi krajobraz 
górski.
Nauczyciel informuje uczniów, i  celem lekcji jest 
przybli enie tradycji i twórczo ci, które maj  swoje 
korzenie w górach oraz zachwycenie uczniówpi k-
nem górskiej przyrody.

2. Wizualizacja
Nauczyciel prosi uczniów o przyjrzenie si  wido-
kówkom ‒ ukazanym krajobrazom, a nast pnie 
o wyobra enie siebie w jednym z ukazanych miejsc.
Na tablicy s  zawieszone kartki z wydrukowanymi 
ikonami zmysłów (oko, ucho, nos, usta, dło ).
Nauczyciel prosi uczniów o podawanie okre le , 
dotycz cych sposobów odkrywania gór. Zach ca 
do podawania licznych okre le  wymienianych 
elementów. 

Pyta uczniów:
 ‒ Co mo na zobaczy  w górach?

Uczniowie odpowiadaj , np.: wysokie, skaliste zbo-
cza, du o choinek, pi kne niebo.

 ‒ Co mo na usłysze  w górach?
Uczniowie odpowiadaj , np.: szum potoku, piew 
ptaków, szmer drzew.

 ‒ Jakie zapachy mo na poczu  w górach?
Uczniowie odpowiadaj , np.: czyste powietrze, y-
wic  drzew, grzyby.

 ‒ Jakie smaki mo na odkry  w górach?
Uczniowie odpowiadaj , np.: mleko, ser ‒ oscypek, 
bryndz .

 ‒ Co mog  poczu  nasze dłonie w górach?
Uczniowie odpowiadaj , np.: mi kki mech, szorstk  
kor , zimn  wod  w strumieniu.

Klaudia Ficek

SCENARIUSZ LEKCJI J ZYKA POLSKIEGO 
W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ
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Nauczyciel zapisuje na poszczególnych kartkach 
spostrze enia uczniów, a nast pnie zawiesza kartki 
z anagramami.

3. Anagramy
Anagramy zawieraj  nazwy pasm górskich wyst -
puj cych w Polsce.
Zadaniem uczniów jest odgadni cie ich nazw i po-
prawne zapisanie na tablicy.
Nauczyciel zwraca uwag , by wszystkie nazwy zo-
stały zapisane wielk  liter .
TYSUED ‒ Sudety
KAPRATY ‒ Karpaty
RYTTA ‒ Tatry
NIEPINY ‒ Pieniny
KISDEBY ‒ Beskidy
DYSCZZAEIB ‒ Bieszczady

4. Zagadki o górach ‒ krzy owka
https://learningapps.org/watch?v=pxp1aba6221
Nauczyciel wy wietla krzy ówk  na ekranie telewi-
zora. Uczniowie podchodz  do komputera i rozwi zu-
j  poszczególne hasła. Rozwi zaniem jest: Zakopane.
Nauczyciel prosi o podanie kilku okre le  przybli a-
j cych t  nazw , np. miasto w Tatrach; odbywaj  si  
tam skoki narciarskie .

5. Nauczyciel krótko przedstawia sylwetk  ksi dza 
Józefa Tischnera ‒ człowieka z gór

Urodził si  12 marca 1931 roku w Starym S czu. Jego 
rodzice byli nauczycielami. Ucz szczał do szkoły 
w Nowym Targu, a po maturze zdał na Wydział Pra-
wa Uniwersytetu Jagiello skiego. Po pierwszym roku 
zgłosił si  do seminarium duchownego w Krakowie. 
wi cenia kapła skie przyj ł 26 czerwca 1955 roku. 

W latach 70-tych odprawiał słynne msze dla przed-
szkolaków, podczas których pozwalał przynosi  do 
ko cioła zabawki i prowadził nietypowe rozmowy 
z dzie mi. Zostały one opisane w ksi ce pt. Ks. Józef 
Tischner. Rozmowy z dzie mi. Kazania niecodzienne, 
w której znajduje si  tak e wakacyjna opowie  
młodych bohaterów pt. Spotkanie z wod .

6. Nauczyciel odczytuje uczniom t  opowie
Pytania do tekstu:
a) Jaki typ narracji wyst puje w tek cie? ‒ (odpo-
wied : narracja pierwszoosobowa)

b) Jaki gatunek literacki przypomina ten tekst? ‒ 
(odpowied : pami tnik ‒ w tym przypadku nie ma 
wskazanej daty, opowiadanie)

c) Nauczyciel zwraca uwag  na nagromadzenie 
czasowników w tek cie.
Czemu słu y taki zabieg? ‒ (odpowied : akcja jest 
wartka, bohater zaanga owany w opisywane wy-
darzenia, czytelnik zaciekawiony)

d) O jakich przygodach opowiedziała woda?

e) Na jaki pomysł wpadli chłopcy?

(lekcja druga)

7. Nauczyciel pyta uczniów
Jak  przygod  prze ył Twój górski bohater: kamyk, 
patyk, szyszka, kropla rosy, …? ‒ rozbudza zacieka-
wienie dzieci. Po chwili informuje uczniów, i  z per-
spektywy takiego nietypowego bohatera b d  dzi  
pisali opowiadania, których akcja b dzie rozgrywała 
si  w górach.

8. Nauczyciel wraz z uczniami utrwalaj  zasady 
redagowania opowiadania (trójdzielna budowa, 
akapity, wskazanie miejsca i czasu wydarze , 
nakre lenie sylwetek bohaterów, sposób zapisy-
wania dialogów, zwroty okre laj ce nast pstwo 
czasowe).

Uczniowie przyst puj  do samodzielnej pracy, pod-
czas której radz  si nauczyciela, korzystaj  ze słow-
ników ortografi cznych. (czas pracy ok. 30 minut).

9. Ch tni uczniowie odczytuj  swoje prace na 
głos. Pozostali oddaj  prace nauczycielowi do 
sprawdzenia

10. Ewaluacja
Na umieszczonym na bocznej cianie papierowym 
arkuszu papieru uczniowie rysuj  gór  o wysoko ci 
od 1 do 6 w zale no ci od stopnia satysfakcji z lekcji 
oraz wybrany przez siebie element górskiej przyrody, 
np. choink , traw , chmury.

mgr Klaudia Ficek 
‒ nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 

w Rybniku
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TEMAT: 
Poznajemy nasze polskie góry.

I etap edukacyjny: klasy II‒III

Czas trwania: 90 minut

ELEMENTY Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
II. Edukacja matematyczna
1.1. okre la i prezentuje wzajemne poło enie przed-
miotów na płaszczy nie i w przestrzeni; okre la 
i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób; 
okre la poło enie przedmiotu na prawo/na lewo od 
osoby widzianej z przodu (tak e przedstawionej na 
fotografi i czy obrazku);
5.4. dostrzega symetri  w rodowisku przyrodni-
czym, w sztuce u ytkowej i innych wytworach czło-
wieka obecnych w otoczeniu dziecka.
IV. Edukacja przyrodnicza
1.3. rozpoznaje wybrane zwierz ta ro liny, których 
w naturalnych warunkach nie spotyka si  w polskim 
rodowisku przyrodniczym;
VII. Edukacja informatyczna
1.1. układa w logicznym porz dku: obrazki, teksty, 
polecenia (instrukcje);
1.3. rozwi zuje zadania, zagadki i łamigłówki pro-
wadz ce do odkrywania algorytmów;
3.1. posługuje si  komputerem lub innym urz dze-
niem cyfrowym oraz urz dzeniami zewn trznymi 
przy wykonywaniu zadania;
5.1. posługuje si  udost pnion  mu technologi  
zgodnie z ustalonymi zasadami;
VIII. Edukacja muzyczna
1.7. słucha w skupieniu krótkich utworów muzycz-
nych.

CELE OGÓLNE ZAJ : 
 ‒ Rozbudzenie ciekawo ci o kulturze i przyrodzie 
polskich Tatr

 ‒ wiadome korzystanie z technologii 

CELE OPERACYJNE:
Ucze :
 ‒ Wyszukuje wyrazów w wykre lance 
 ‒ Wymienia elementy stroju góralskiego
 ‒ Zna zwierz ta mieszkaj ce w górach
 ‒ Koduje, post puje zgodnie z instrukcj
 ‒ Zna poj cie symetrii
 ‒ Słucha uwa nie piosenki, odpowiada na pytania 
dotycz ce utworu NACOBEZU

 ‒ Wymieni  elementy stroju góralskiego
 ‒ Znam zwierz ta mieszkaj ce w Tatrach
 ‒ Wymieni  rzeczy, które nale y spakowa  do ple-
caka na górsk  wypraw

 ‒ Wykonam zadanie zwi zane z kodowaniem 
w aplikacji genially

FORMY: 
 ‒ indywidualna, zbiorowa

METODY: 
Podaj ce ‒ obja nienie, pogadanka; Problemowa

RODKI: 
 ‒ komputer dla ka dego dziecka, prezentacja ge-
nially z interaktywnymi zadaniami (puzzle, plansze 
do kodowania ‒ trasa, symetria, wykre lanka), 
http://bityl.pl/GMtKH

PRZEBIEG ZAJ
1. Czynno ci organizacyjne.
2. Podanie tematu dzisiejszych zaj , celu i Na-

CoBeZu.
3. Przedstawienie zasad poruszania si  w aplikacji 

GENIALLY. 
Zaj cie miejsca przy stanowiskach komputerowych. 
Uruchomienie linku http://bityl.pl/GMtKH.
4. Post powanie zgodnie z instrukcj , przygo-

towanie kartki do zapisu kodu. Odkrywanie 
po kolei tropów nied wiedzia. Przechodzenie 
poszczególnym zada :

Joanna Komorek

KONSPEKT EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
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• PUZZLE ‒ układanie puzzli, wspólna rozmowa 
o krajobrazie górskim.

• PARZENICA ‒ odczytanie informacji, ogl danie 
zdj , dorysowanie drugiej cz ci parzenicy za 
pomoc  dost pnych narz dzi.

• ZWIERZ TA ‒ odczytanie informacji o wistaku, 
kozicy i nied wiedziu, układanie w szeregu od 
najmniejszego do najwi kszego.

• PIOSENKA ‒ słuchanie piosenki o bezpiecznej 
wyprawie w góry. Rozmowa, dyskusja o bezpie-
cze stwie na szlaku. Podanie przedmiotów, które 
powinny znale  si  w plecaku.

5. Zabawa ruchowa przy piosence, odej cie od 
komputerów. Powrót na stanowiska.

• NIED WIED  ‒ kodowanie, symetryczne doko -
czenie wzoru.

• JASKINIA ‒ odczytanie informacji o Jaskini Mro nej, 
wykonanie zadania ‒ przeliczanie przedmiotów.
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• STRÓJ GÓRALSKI ‒ poznanie elementów stroju, 
odszukanie słów w wykre lance wyrazowej.

• TRASA ‒ znalezienie prawidłowej trasy ‒ kodo-
wanie.

6. HASŁO ‒ uło enie hasła ze zdobytych liter. 

7. PODSUMOWANIE

• Co zapami tasz z dzisiejszych zaj ?
• Co to jest parzenica?
• Wymie  2 zwierz ta yj ce w Tatrach.
• Które zadanie było dla Ciebie łatwe, a które trudne?
• Co zabierzesz do plecaka na górsk  wypraw ?
• Jak nazywa si  najwi ksza jaskinia w Tarach?

mgr Joanna Komorek 
‒ nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 

im. Gustawa Morcinka w Radlinie
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Rybniku 
ul. Chrobrego 27 
44-200 Rybnik
tel.: 32 422 20 59

e-mail: pbwrybnik@wom.edu.pl 
www.wom.edu.pl/rybnik
Godziny otwarcia:
pon.-czw.: 8.00-18.00
pt.: 8.00-15.00
sob.: 9.00-13.00

ZAPRASZAMY 
DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW 
I OFERTY ORAZ WSPÓŁPRACY

INTERNETOWE CENTRUM 
INFORMACJI W RYBNIKU

W Internetowym Centrum Informacji Multime-
dialnej znajduj  si  4 komputery i urz dzenie 
wielofunkcyjne (drukarka i skaner). Korzystanie 
z Internetu i pakietu Microsoft Office jest bez-
płatne.

CZYTELNICY

Z zasobów biblioteki korzystaj  nauczyciele, 
studenci oraz wszyscy zainteresowani proble-
mami o wiaty i kształcenia.

DZIAŁALNO  
EDUKACYJNO-METODYCZNA:

• promowanie edukacji czytelniczej, medial-
nej,

• wspieranie nauczycieli w realizacji cie ek 
edukacyjnych, 

• edukacja regionalna, europejska, ekologiczna.

DZIAŁALNO  INFORMACYJNO-
-BIBLIOGRAFICZNA:

• opracowanie wykazów nowo ci, opracowa-
nie zestawie  bibliograficznych,

• przygotowanie wystaw tematycznych i oko-
liczno ciowych.



RODN i IP „WOM” w RYBNIKU
44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a

tel.: 32 424 74 72
info@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl

Skład, łamanie i druk:  noa-shop.pl
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