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Szanowni Państwo!
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej w piśmie DKO-WNP.4092.51.2019.DB z dnia
3 lipca 2019 roku wskazało
najważniejsze kierunki polityki
oświatowej w roku szkolnym
2019/2020.
Są to:
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie
postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej
kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych
uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości
i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej i celowe
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu
zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw
programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego.
Gdy przeczytamy uważnie to, wokół czego będzie się skupiać nasza praca w nadchodzącym roku
szkolnym, dostrzeżemy, że we wszystkich placówkach oświatowych przynajmniej kilka priorytetów
znajdzie się w planach nadzoru i planach pracy.
Na etapie tworzenia tych dokumentów musimy je
uwzględnić, tym bardziej, że są one związane ze
zmianami systemowymi.
Życzę wszystkim wytrwałości
i powodzenia w nowym roku szkolnym
- z poważaniem Teresa Wójcik

Wydaje: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
Redaktor naczelny: Teresa Wójcik
Zespół redakcyjny PODiDN: Jolanta Maślicha, Teresa Wójcik, Agnieszka Kaszewska, Aneta Poniewierska, Anna Bątkowska
Adres redakcji: 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 21, tel. 41 378 18 56
www.podidnbusko.pl
e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl
Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska, ul. Przemysłowa 9, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. 41 350 20 02,
www.drukarniakw.pl, e-mail: druk@drukarniakw.pl
Redakcja nie zwraca materiałów i nie wprowadza merytorycznych zmian w opublikowanych artykułach.

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

1

Teresa Wójcik
• Wicedyrektor i nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla
Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju oraz doradca metodyczny w PODiDN
w Busku-Zdroju

NARODOWE CZYTANIE - VI EDYCJA

7 września br. o godzinie 900 po raz szósty z inicjatywy Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju w sali teatralnej I
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju odbyło się Narodowe Czytanie.
W tym roku było ono poświęcone krótkim formom
literackim z XIX i początku XX wieku, a wśród wybranych tekstów była „Orka” W.S. Reymonta, „Mój ojciec
wstępuje do strażaków” B. Schulza i „Rozdziobią nas
kruki, wrony…” S. Żeromskiego. Zgromadzeni na
Sali uczniowie mieli możliwość posłuchania tekstów
w interpretacji przedstawicieli samorządu, instytucji
i szkoły.

5. Jakub Kosiń - Komendant Powiatowy Policji
w Busku-Zdroju
6. Anna Kolarz – zastępca dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju
7. Piotr Wąsowicz – Radny Rady Powiatu
w Busku-Zdroju, członek Komisji Edukacji,
Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,
długoletni pracownik I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju
8. Robert Dąbal – Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju
9. Agnieszka Jasińska - kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – Filii
w Busku-Zdroju
10. Monika Kowalska - uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Busku-Zdroju
Słowo wprowadzające i komentarze do tekstów
opracowała Teresa Wójcik – nauczyciel doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, zwracając
uwagę na tło historyczno-literackie tekstów oraz na
walory językowe utworów.

Osoby czytające w tegorocznej
edycji to:
1. Jolanta Maślicha – Dyrektor
Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
2. Jerzy Kolarz – Starosta Buski
3. Waldemar Sikora – Burmistrz
Miasta i Gminy Busko-Zdrój
4. Marek Lis – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

2

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

3

Anna Śledzik
• Autorka jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju oraz doradcą
metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju
Elżbieta Rubinowska
• Autorka jest nauczycielką i szkolnym doradcą zawodowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

INNOWACJA METODYCZNO-ORGANIZACYJNOPROGRAMOWA „DORADZTWO EDUKACYJNOZAWODOWE I COACHING KARIERY”
Kreatywność to proces generowania oryginalnych pomysłów,
które mają wartość. (…)
Innowacja natomiast to wprowadzenie
nowych pomysłów w życie.
Ken Robinson „Kreatywne szkoły”

Żyjemy w czasach, kiedy współczesna szkoła
potrzebuje nauczycieli z pasją, partnerów w relacjach, mentorów zachęcających i wspomagających
uczniów w rozwoju, a przede wszystkim autentycznych autorytetów, którzy czują, że mogą być
prekursorami zmian. Odpowiadając na te potrzeby
nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku – Zdroju realizowali innowację pod nazwą:
„Doradztwo edukacyjno-zawodowe i coaching kariery”, która została wdrożona od drugiego semestru
2018 roku i zakończona w maju 2019 roku. Trwała
trzy semestry, objęta nią była klasa II i III Technikum
Informatycznego. Realizacja odbywała się na godzinach wychowawczych, przedmiotach zawodowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach
do lokalnych instytucji: Powiatowego Urzędu Pracy
w Busku-Zdroju, Młodzieżowego Centrum Kariery,
Urzędu Miasta i Gminy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Politechniki Świętokrzyskiej.
W czasie Innowacji z doradztwa edukacyjno-zawodowego zrealizowane zostały następujące tematy:
• Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie – w czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się
na czym polega praca w grupie, jakie są wady
i zalety pracy grupowej oraz jakie umiejętności i cechy charakteru są oczekiwane w pracy
zespołowej.
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Twoje kwalifikacje na europejskim rynku
pracy. Europejski Paszport Umiejętności.
Paszport językowy, suplement do dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe –
uczniowie wiedzą jakie informacje zawierają
te dokumenty, jak należy je wypełniać i kiedy
wykorzystać.
Zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy CV i list motywacyjny – pisali
swoje CV i listy motywacyjne, uczniowie poznali czym te dokumenty się różnią, wiedzą
jakie informacje powinny zawierać, na co
zwrócić szczególną uwagę w każdym z nich.
Zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – dla uczniów warsztaty przeprowadziła Pani, która zajmuje się
rekrutowaniem do pracy, pracownik firmy
Promedica. Dzięki niej wiedzą, jak należy się
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do takiej rozmowy przygotować i zaprezentować.
Poznanie rynku pracy – zajęcia warsztatowe
w czasie których, uczniowie ćwiczyli wyszukiwanie ofert pracy z dostępnych źródeł, ich
segregacji oraz sprawdzania wiarygodności
wyszukanych ofert.
Rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych
sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym
bezrobocie i niepełnosprawność) – wiedzą
na czym polega mobilność zawodowa, mają
świadomość takiej sytuacji w swoim życiu,
wiedzą z czym ona się wiąże. Wiedzą gdzie
szukać pomocy w trudnych sytuacjach.

Zintegrowany system kwalifikacji. Polska
Rama Kwalifikacji. Europejska Rama Kwalifikacji - wiedzą jakie informacje zawierają te
dokumenty i czemu one służą.
Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery i Ochotniczego Hufca Pracy
przedstawiła zakres działań jakie są tam prowadzone oraz jak nasza młodzież może korzystać z oferty i pomocy tych instytucji.
Spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy
z doradcą zawodowym dotyczyło informacji
na temat podstawowych zadań, które wykonuje oraz kryteria udzielania pomocy przez
PUP i zasady dotacji na otworzenie własnej
działalności gospodarczej.
W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
uczniowie poznali główne zadania urzędu,
sposoby składania dokumentów do założenia własnej działalności gospodarczej.
Kolejną instytucją był Zakład Ubezpieczeń
Społecznych - w czasie zajęć przyszli przedsiębiorcy, otrzymali wyczerpujące informacje

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

na temat ubezpieczeń, które są nieodłączną
częścią prowadzenia działalności.
• Zadania Urzędu Skarbowego oraz rodzaje
podatku w czasie prowadzenia działalności
gospodarczej przybliżyły nam pracownice tej
instytucji. Ponadto uczniowie nabyli umiejętności, jak wypełnić e-PIT.
• Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymali ankietę, która miała wskazać, czy podjęte działania przyniosły oczekiwane umiejętności.
• Zajęcia na Politechnice Świętokrzyskiej były
okazją do poznania procedur elektronicznego rejestrowania się przyszłych studentów.
Następnie uczniowie zobaczyli, jak wyglądają
nowoczesne laboratoria, w których studenci
zdobywają swoją wiedzę i umiejętności.
• Jednym z bloków tematycznych realizowanych w ramach innowacji były zagadnienia
dotyczące coachingu. Celem w tym obszarze
jest zmiana, która może dotyczyć zarówno
poziomu wiedzy, umiejętności, jak i postaw.
Coaching jest jednocześnie procesem, jak
i narzędziem – narzędziem do rozwoju własnego i do pomocy w rozwoju innym. To także pomaganie ludziom w zdobywaniu tego,
czego pragną, bez robienia tego za nich.
Coaching, mimo dynamicznego rozwoju na polskim rynku, to wciąż nowe pojęcie. Jest on definiowany w różnoraki sposób. Odpowiedź na pytanie,
czym jest coaching, wbrew pozorom, nie jest łatwa.
Przemawia za tym fakt, iż pod definicjami słowa „coaching” można zawrzeć w zasadzie wszystkie praktyki związanie ze wspieraniem i doskonaleniem
ludzi. Dlatego też każdy może nazwać siebie coachem, bez żadnego formalnego szkolenia lub treningu. Każdy może mówić o swoich kompetencjach
coachingowych i twierdzić, iż praktykuje coaching,
podczas, gdy tak naprawdę uprawia mentoring, doradztwo czy nauczanie. International Coach Federation proponuje następującą definicję tego pojęcia:
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„coaching jest partnerską współpracą z klientem
w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego
osobistego i zawodowego potencjału”.
W ramach innowacyjnych zajęć z coachingu pracowano z uczniami indywidualnie i grupowo. Praca
z coachem umożliwiła wychowankom rozpoznawać
ich umiejętności i zdolności oraz pełniej wykorzystywać drzemiący w każdym uczniu potencjał. Był
to proces zorientowany wyłącznie na to co tu i teraz,
czyli na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić.
W trakcie zajęć uczniowie koncentrowali się na
poszukiwaniu rozwiązań dla wybranego problemu,
a nie na poszukiwaniu jego przyczyn. Natomiast problem zamieniany był na cel do realizacji. Coaching
pomógł lepiej poznać samego siebie, przekraczać
bariery, podnosić poczucie własnej wartości.
W coachingu bowiem używaliśmy języka pozytywów. Oznacza to, że pracowaliśmy zgodnie z zasadą: „mówimy co chcemy uzyskać, a nie czego nie
chcemy mieć”.
Z szerokiego spektrum pojęć związanych z coachingiem w obszarze realizowanej innowacji w środowisku naszego Ośrodka omawialiśmy coaching
umiejętności i coaching efektywności.
Coaching umiejętności – to doskonalenie konkretnej umiejętności lub ich zbioru. Dotyczy umiejętności zmiany zachowania w specyficznych sytuacjach, jakich jest wiele zarówno w życiu szkoły
i ucznia szczególnie z niepełnosprawnością ruchową. To także wydobywanie drzemiącego w każdym
z nich ogromnego potencjału.
Coaching umiejętności jest rozwiązaniem, które ma wspomniany potencjał usprawnić. Jeśli uda
się to osiągnąć uczeń może liczyć na wiele korzyści
z własnego rozwoju.
Coaching efektywności – jest uzupełnieniem
opisanego wyżej pojęcia coachingu umiejętności i dotyczy zwiększanie skuteczności korzystania
z umiejętności, lepszego ich wykorzystanie w celu
uzyskania konkretnych rezultatów.
Coaching bardzo dobrze rozwija się w miejscach,
gdzie nastawienie na ciągłe doskonalenie i osiąganie najlepszych wyników jest na porządku dziennym. Dlatego powinien być obecny we współczesnej
szkole. W szkole i innych placówkach edukacyjnych,
wszędzie tam, gdzie istnieje system przekazywania
informacji zwrotnych, a praca nauczycieli jest postrzegana nie tylko przez pryzmat ocen uczniów,
coaching ma zielone światło. Może się sprawdzić
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w każdym ogniwie: coaching dla kadry zarządzającej szkołą, dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców.
Jak już wcześniej wspomniano może przybierać różną formę: indywidualny lub zespołowy.
Świadomi zachodzących zmian nauczyciele powinni być otwarci na przeprowadzenie rozmów coachingowych prowadzących w ostatecznym efekcie
do wzajemnego rozwoju.
To nie zajmuje wiele czasu, buduje kulturę współpracy i nadzwyczaj motywuje. Najkrótsze rozmowy
coachingowe trwają zaledwie kilka minut i mogą
być przeprowadzone nawet w czasie przerwy międzylekcyjnej.
Od zwykłych rozmów koleżeńskich różnią się
zdecydowanie, ponieważ są ustrukturalizowane
i nastawione na konkretne efekty. Jednocześnie
uczą zdyscyplinowania w mówieniu i słuchaniu oraz
pozwalają zaoszczędzić cenny czas.
Podsumowując realizowaną innowację można
wskazać następujące efekty/rezultaty:
• uczniowie potrafią wyznaczać swoje cele,
• optymalizują działania,
• podejmują trafne decyzje,
• wykorzystują swoje wewnętrzne i zewnętrzne zasoby.
Ponadto uczniowie/wychowankowie w ramach
zajęć coachingowych kształtowali:
• uważne słuchanie,
• umiejętność stawiania pytań,
• empatię i zrozumienie,
• gotowość do uczenia się przez całe życie,
• wzajemny szacunek i zaufanie do innych.
W konkluzji do opisanego działania chcemy dodać, że każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda
zmiana jest innowacją.
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Anna Masłowska
• Autorka jest nauczycielką w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju
Ewa Charczuk
• Autorka jest nauczycielką w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w PODiDN
w Busku-Zdroju

KONKURS MOJE PONIDZIE
„Piękny jest kraj cały, który przepasała wstęgą swoją Nida,
rwąca do Wisły jak córka w objęcia matki.
I białe piaski porosłe niską sośniną, i laski brzozowe,
i łany szumiące żytem i pszenicą.
Wszystko to pozostaje wyryte w pamięci tego,
kto się urodził i wychował na Ponidziu”

Słowami Adolfa Dygasińskiego rozpoczął się
konkurs Moje Ponidzie, do którego zakwalifikowało się 8 drużyn z powiatu buskiego. Organizatorem konkursu był Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju przy
współudziale Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
w Busku-Zdroju. Zmagania konkursowe oceniało
jury w składzie:
• Przewodniczący: pani Ewa Charczuk – doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju;
• członkowie: pani Jadwiga Lewicka – nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju, Pani Maria Skrzypek oraz Dariusz Wiech – główni
specjaliści w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
Przygotowane konkurencje dotyczyły historii
regionu, walorów przyrodniczych i kulturowych
Ponidzia, ze szczególnym uwzględnieniem form
ochrony przyrody. Zadaniem każdej drużyny było:
rozwiązanie krzyżówki z hasłem oraz wyjaśnienie
pojęcia „kserotermy”, umiejscowienie na mapie gminy Busko-Zdrój miast oraz ich herbów, rozpoznanie
rezerwatów Ponidzia i przyporządkowanie do odpowiedniego parku krajobrazowego. Oczywiście
na konkursie nie zabrakło sławnych postaci związanych z naszym regionem. Pojawiła się śpiewaczka
operowa rodem z Buska-Zdroju - Krystyna Jamroz,
rycerz Dierżko – właściciel Buska oraz król Kazimierz
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Wielki, który zasłynął ze swej serii baryczkowskiej.
W rolę przybyszów wcieli się członkowie zespołu
Zlepce, którzy w telegraficznym skrócie przedstawili ciekawostki z życia sławnych mieszkańców Buska.
Okazało się, że bez trudu uczestnicy konkursu rozpoznali ponidziańskich mieszkańców.
Legendy Franciszka Rusaka zawsze towarzyszą
uczestnikom konkursu, lecz tym razem w nieco
inny sposób zostały zaprezentowane. Nie pojawiły
się bohaterzy legend, tj. siostra Agnieszka, Miłek,
Mścigniewa, Sasanka, czy mistrz Barnaba doskonały garncarz. Zadaniem uczestników było podanie
tytułu legendy, którego fragment otrzymała każda
z drużyn. Opis dotyczył m.in. Legendy o powstaniu
Buska, o Buskich Norbertankach czy Zimnych Wodach.
Ponidzie to najpiękniejsza kraina jaką znamy.
Wiele osób postrzega ją wciąż jako mało ciekawy
region województwa świętokrzyskiego, a zwiedzanie ogranicza jedynie do wizyty w uzdrowiskowym
Busku-Zdrój. Jak zmienić taką sytuację? Nic prostszego - należy przygotować reklamę naszej Małej
Ojczyzny. Zespoły uczniowskie w doskonały sposób
wykonały powyższe zadanie. Na przygotowanych
posterach przedstawiły walory krajoznawczo – turystyczne Ponidzia, formy ochrony przyrody: parki
krajobrazowe, rezerwaty. Prezentacja posterów zachęcała do zwiedzania, a hasła reklamowe z dozą
humoru trafnie podkreślały to, co mamy najciekawsze w naszym regionie, co warto zobaczyć, odkryć
i zapamiętać, a może zabrać do Brukseli… tak jak
zespół Zlepce, który uczestnikom konkursu zaprezentował widowisko pt. „Jedziemy do Brukseli”.
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Tym razem członkowie zespołu przedstawili dylematy młodzieży wybierającej się do stolicy Unii
Europejskiej. Wśród nich pojawili się zwolennicy
disco polo oraz zagorzali tradycjonaliści, starający
się przekonać do swoich zainteresowań. „Bitwę” na
słowa wygrała młodzież hołdująca naszej tradycji,
prezentująca piosenki ludowe zaczerpnięte z przekazów seniorów rodu.
W trakcie trwania widowiska, po długiej naradzie
jury wyłoniło zwycięzców oraz finalistów tegorocznego konkursu Moje Ponidzie:
I miejsce – PSP w Zbludowicach
II miejsce – PSP w Siesławicach
III miejsce – ZPO w Szańcu
IV miejsce – PSP nr1 w Busku-Zdroju
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V miejsce – PSP nr 2 w Busku-Zdroju
VI miejsce – PSP nr 3 w Busku-Zdroju
VII miejsce – PSP w Krzczonowie
VIII miejsce – PSP w Opatowcu
Nagrody ufundowane przez Powiatowy Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia w Busku-Zdroju oraz Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju wręczyła pani
Jolanta Maślicha, dyrektor PODiDN oraz przedstawiciele ZŚiNPK.
Mamy nadzieję, że kto choć raz odwiedził nasz
region, ten powróci tu, by móc obcować z przyrodą
świętokrzyskich stepów, przenieść się choć na chwilę w odległe czasy, zamknięte w murach wspaniałych budowli regionu, a uczestnicy spotkają w kolejnej edycji konkursu Moje Ponidzie.
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Lidia Soja
• Autorka jest nauczycielką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy oraz doradcą
metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju

XVI „MAŁY” MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS
RECYTATORSKI „W KRAINIE PRZYJAŹNI
I DOBRYCH SŁÓW”
17 maja 2019 r. w Buskim Samorządowym
Centrum Kultury odbył
się trzeci – finałowy
etap XVI „Małego” Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego
pod hasłem „W KRAINIE
PRZYJAŹNI I DOBRYCH
SŁÓW”.
„Mały” Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski wpisał się na
stałe w kalendarz wydarzeń przedszkoli, szkół podstawowych - klas I - III
z terenu Ponidzia oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.
Na uroczystość podsumowania konkursu przybyli zaproszeni goście:
• Jolanta Maślicha – dyrektor Powiatowego
Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,
• Robert Dąbal – dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju.
Sala kinowa BSCK wypełniona była „młodymi
talentami recytatorskimi” wyłonionymi podczas eliminacji gminnych. Obecni byli również nauczyciele,
koordynatorzy gminni, rodzice i dziadkowie, którzy
wspierali młodych artystów w tak ważnym dla nich
momencie.
Celem konkursu recytatorskiego jest popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie dziecięcych
talentów i zdolności, ekspresji i wrażliwości estetycznej, doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie
pamięci, prawidłowego interpretowania utworu,
podniesienie poziomu kompetencji językowych
oraz wzbogacenie zasobu słownictwa, wyrabianie
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odwagi i śmiałości, uświadomienie konieczności
respektowania reguł konkursu oraz integrowanie
dzieci z różnych szkół i placówek.
W roku szkolnym 2018/2019 w konkursie recytatorskim udział wzięli uczniowie z 33 placówek w 11
gminach powiatów: buskiego, kazimierskiego oraz
południowej części powiatu kieleckiego. Konkurs
składał się z 3 etapów: szkolnego, gminnego i międzypowiatowego. Koordynatorzy gminni czuwali
nad prawidłowym przebiegiem etapu szkolnego
i gminnego:
• Busko-Zdrój – Anetta Okraj, Ewa Skrzeszewska, Danuta Dziadek,
• Chmielnik – Ewa Ziółkowska,
• Gnojno – Teresa Kwiecień
• Kazimierza Wielka – Anna Bijak i Beata Marzec,
• Nowy Korczyn – Bogusława Woźniak,
• Opatowiec – Teresa Plucińska,
• Pacanów – Renata Jankoska,
• Solec Zdrój – Dorota Ślusarska i Dorota Dalach,
• Stopnica – Anna Majcher i Renata Cesarz,
• Tuczępy – Wioletta Kaczmarek,
• Wiślica – Ewa Wilk i Beata Szalbirak.
W całym przedsięwzięciu udział wzięło 224 dzieci, w tym 124 z klas 0 - I oraz 100 z klas II - III.
Do etapu finałowego - powiatowego zakwalifikowało się 54 uczniów w 2 kategoriach wiekowych:
• 27 uczniów klas „0” – I,
• 27 uczniów z klas II – III.
Występy dzieci podczas etapu finałowego oceniało profesjonalne jury w składzie:
• Justyna Kwiatkowska – nauczyciel języka polskiego, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
w Busku - Zdroju;
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•
•

•

Mariola Żak – pracownik artystyczny Buskiego Samorządowego Centrum Kultury
w Busku-Zdroju;
Krzysztof Kuchnecki – nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej, wicedyrektor w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 w Kazimierzy
Wielkiej;
Mariola Prędka – przedstawiciel Wydziału
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Myślą przewodnią tegorocznego konkursu było
hasło „W KRAINIE PRZYJAŹNI I DOBRYCH SŁÓW”. Mali
recytatorzy mogli skorzystać z obszernego wyboru
poezji dla dzieci i młodzieży polskiej i zagranicznej.
Nauczyciele dokonują właściwego wyboru wierszy.
Przygotowując dzieci do występów zwracają uwagę
na ustalone kryteria oceny. Dzieci prezentują profesjonalne umiejętności recytatorskie, są doskonale
przygotowane do występu. Dorośli z uwagą i skupieniem oraz przyjemnością wysłuchiwali recytacji
w wykonaniu najmłodszych artystów.
Poziom konkursu jest bardzo wysoki. Członkowie
jury mieli bardzo trudne zadanie, obrady były burzliwe i trwały dość długo. Po długim oczekiwaniu
ogłoszono wyniki finałowych - powiatowych eliminacji, które przedstawiają się następująco:
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Kategoria I: klasy 0 - I
I – miejsce i tytuł MISTRZ RECYTACJI 2019
Imię i nazwisko dziecka: ŁUKASZ GIZA
z klasy 0 Szkoły Podstawowej w CHMIELNIKU
Imię i nazwisko nauczyciela dziecka: JOLANTA
PISARCZYK
Autor i tytuł wiersza: ALEKSANDER FREDRO
„PAWEŁ I GAWEŁ”

II – miejsce
Imię i nazwisko dziecka: ZUZANNA KŁYS
z klasy 0 Szkoły Podstawowej w SKOTNIKACH
DOLNYCH
Imię i nazwisko nauczyciela dziecka:
KAROLINA LIS - KŁYS
Autor i tytuł wiersza: DANUTA DEMBIŃSKA
„UŚMIECHNIĘTA ZUZIA”
III – miejsce
Imię i nazwisko dziecka: OLIWIA DARŁAK
z klasy I Szkoły Podstawowej w NOWYM KORCZYNIE
Imię i nazwisko nauczyciela dziecka:
BOGUSŁAWA WOŹNIAK
Autor i tytuł wiersza:
MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA „KOLEDZY”
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2 WYRÓŻNIENIA:
1. Imię i nazwisko dziecka: JOANNA BIENIEK
z klasy I Szkoły Podstawowej w KARGOWIE
Imię i nazwisko nauczyciela dziecka:
KAMILA DROZDOWSKA
Autor i tytuł wiersza: ELIZA ROZDOBA „ZOSTAŃ
MOIM PRZYJACIELEM”
2. Imię i nazwisko dziecka:
MICHALINA SKOPOWSKA
z klasy I Samorządowej Szkoły Podstawowej
w WIELGUSIE
Imię i nazwisko nauczyciela dziecka:
EDYTA GOŁĘBIOWSKA
Autor i tytuł wiersza: JAN BRZECHWA „PROT I FILIP”
Kategoria II: klasy II-III
I – miejsce i tytuł MISTRZ RECYTACJI 2019
Imię i nazwisko dziecka: MICHAŁ KOSTECKI
z klasy III Szkoły Podstawowej w CHMIELNIKU
Imię i nazwisko nauczyciela dziecka:
EDYTA ŚLUSARSKA
Autor i tytuł wiersza: JAN BRZECHWA „PROT I FILIP”
II – miejsce
Imię i nazwisko dziecka: MAGDALENA KUCHARSKA
z klasy III Szkoły Podstawowej w WIŚLICY
Imię i nazwisko nauczyciela dziecka:
BOŻENA WÓJCIK
Autor i tytuł wiersza: DOROTA GELLNER
„ZŁY HUMOREK”
III – miejsce
Imię i nazwisko dziecka: ALICJA NIZIOŁEK
z klasy III Szkoły Podstawowej w WIŚLICY
Imię i nazwisko nauczyciela dziecka: ANNA KALETA
Autor i tytuł wiersza: DOROTA GELLNER
„ZŁY HUMOREK”
2 WYRÓŻNIENIA:
1. Imię i nazwisko dziecka: EWA SZAŁAS z klasy II
Szkoły Podstawowej NR 3 W BUSKU-ZDROJU
Imię i nazwisko nauczyciela dziecka:
MONIKA WIKTOROWSKA - ŚLEDŹ
Autor i tytuł wiersza:
MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA „DRYBLASY”
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2. Imię i nazwisko dziecka: JULIA SEWERA
z klasy III Samorządowej Szkoły Podstawowej
w WIELGUSIE
Imię i nazwisko nauczyciela dziecka:
BEATA KARBOWNICZEK
Autor i tytuł wiersza: IGNACY KRASICKI „PRZYJACIELE”
W przerwie pomiędzy przesłuchaniami dzieci
z grupy młodszej klasy 0 - I i starszej klasy II -III wystąpiły przedszkolaki z grupy 5 – 6 – latki „ŻYRAFKI” z Publicznego Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju.
Zaprezentowały publiczności montaż słowno-muzyczny do opowiadania „OGRÓD DOBRYCH SŁÓW”
Wandy Matras-Mastalerz. Do występu przygotowały je Panie Anna Przyłudzka i Agnieszka Trelińska.
Wszyscy obecni na sali kinowej w ciszy i skupieniu
oglądali wspaniałe, kolorowe widowisko, które przeniosło nas do bajkowego ogrodu Wróżki Paroli pełnego kolorowych kwiatów i motyli. Dowiedzieliśmy
się jak czarodziejską moc mają słowa: „Proszę, przepraszam i dziękuję” i dlaczego powinniśmy często
ich używać. Mogliśmy podziwiać piękne kolorowe
stroje motyli i kwiatów oraz posłuchać wspaniale
dobranych utworów muzycznych, między innymi
„Kolorowym być motylem” czy „Magiczne słowa”.
Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.
Dla wszystkich dzieci biorących udział w etapie
powiatowym konkursu przygotowane były dyplomy, upominki oraz słodki poczęstunek. Laureaci
konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Dziękujemy Pani Dyrektor PODiDN w Busku-Zdroju, Starostwu
Powiatowemu w Busku-Zdroju, Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A.
oraz Wydawnictwom
WSiP i MAC za ufundowane nagrody oraz
drobne upominki.
W imieniu Dyrektora PODiDN – Pani
Jolanty Maślichy oraz
własnym serdecznie dziękuję wszystkim osobom za trud
włożony w przygotowanie dzieci do
występów. Małym
„talentom recytator-
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skim” gratuluję odniesionych sukcesów, a ich nauczycielom i rodzicom satysfakcji z odkrycia i wypromowania małych artystów.
Podziękowania kieruję do wszystkich koordynatorów gminnych, dzięki którym całe przedsięwzięcie przebiegło sprawnie. Dziękuję za każdą pomoc,
troskę i bezpieczeństwo jakim dzieci otoczone były
przez cały czas trwania konkursu, za każdy uśmiech
i miłe słowo.
Słowa wdzięczności za ogromne zaangażowanie,
pomoc i wsparcie kieruję do koleżanek współkoordynatorek konkursu Agnieszki Kaszewskiej i Anny
Śledzik i wszystkich pracowników PODiDN w Busku-

-Zdroju oraz Pani Marzeny Moczulskiej za przygotowanie dekoracji.
Rokrocznie ogromne podziękowania kieruję do
Pana Roberta Dąbala – dyrektora BSCK w Busku-Zdroju, za wspaniałą współpracę oraz do pracowników BSCK za pomoc przy organizacji całego przedsięwzięcia.
Za rok będzie XVII edycja konkursu - „Małego’’
Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego,
serdecznie zapraszamy do udziału. Do zobaczenia
za rok!
Koordynator powiatowy konkursu recytatorskiego
- Lidia Soja

Renata Kowalska
• Autorka jest nauczycielką w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH
I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA OGÓLNE PROPOZYCJE
W artykule tym chcę przedstawić ogólne propozycje dotyczące dostosowań edukacyjnych na
dwóch etapach edukacyjnych.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz.373) każdy nauczyciel zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych ucznia:
1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia
oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym
mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
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2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia;
3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii
wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną
w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez
nauczycieli i specjalistów, o którym mowa
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w przepisach wydanych na podstawie art. 47
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe.

•
•

Dostosowanie wymagań to zastosowanie się
do sformułowanych wymagań edukacyjnych, takich kryteriów, które uwzględnią możliwości i ograniczenia, czyli dysfunkcje, mocne strony rozwoju
i funkcjonowania ucznia. Wymagania te powinny
być dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w każdym czasie tzn. po uzyskaniu przez nauczyciela informacji, że uczeń posiada
opinię, orzeczenie lub jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. Przyczyną określenia wymagań edukacyjnych są zróżnicowane potrzeby edukacyjne i możliwości ucznia. Nauczyciel
ustalając poszczególne wymagania wybiera treści
nauczania, zmniejsza ich liczbę planuje te wymagania edukacyjne zgodne z podstawą programową na
poszczególny etap edukacyjny.

•
•

•
•
•
•

Dostosowanie wymagań:
• powinno dotyczyć głównie form, metod pracy z uczniem;
• nie może polegać na takiej zmianie treści
nauczania, która powoduje obniżenie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną;
• nie oznacza pomijania haseł zawartych
w programach, tylko ewentualne realizowanie ich na poziomie wymagań koniecznych
lub podstawowych;
• nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na
sprostanie wymaganiom kolejnego etapu
edukacyjnego.

•
•
•

•
•
•

OGÓLNE PROPOZYCJE DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

•

I ETAP EDUKACYJNY - Uczniowie o inteligencji
niższej niż przeciętna

•

Edukacja polonistyczna;
• nawiązanie życzliwego kontaktu emocjonalnego z uczniem;
• zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań;
• dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie;
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•
•

wydłużanie czasu - na odpowiedź, przeczytanie lektury;
wdrażanie ucznia do samorzutnych, swobodnych wypowiedzi;
stosowanie różnego typu ćwiczeń w mówieniu (mówienie głośne, ciche, półszeptem,
szeptem, chóralne, grupowe, indywidualne);
wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych (np. ilustracje, filmy, historyjki
obrazkowe) wyzwalających aktywność i chęć
do wyrażania swoich myśli w formie wypowiedzi ustnych;
odwoływanie się do znanych sytuacji z życia
codziennego;
formułowanie pytań w formie zdań o prostej
konstrukcji powołujących się na ilustrujące
przykłady;
częste podchodzenie do ucznia podczas samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowych wyjaśnień;
dostosowanie tempa pracy, stopnia trudności do możliwości grafomotorycznych ucznia;
umożliwienie pisania wielkimi literami drukowanymi;
wydłużanie czasu na pisanie w kartach pracy,
na sprawdzianach, testach, podczas przepisywania z książki, tablicy;
wykorzystywanie pozytywnych wzmocnień
przy każdych dostrzeżonych postępach
ucznia w opanowaniu technicznej strony pisania;
niezadawanie zbyt dużej ilości materiału do
pisania;
zachęcanie do stosowania różnorodnych narzędzi pisarskich (nasadki, długopis zmazywalny);
zezwalanie na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach;
zachęcanie do wypowiadania się w formie
pisemnej na podstawie własnych obserwacji
i przeżyć;
tworzenie planów wypowiedzi, słowników
tematycznych, tekstów z lukami w celu ułatwienia samodzielnego napisania opowiadania, opisu, listu do bliskich, życzeń z różnych
okazji, zaproszeń;
zwiększanie ilości czasu przeznaczonego na
pisanie dyktand;
wykorzystywanie zasady stopniowania trudności;
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•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

liberalne ocenianie wypowiedzi pisemnych
pod względem poprawności ortograficznej;
wdrażanie do stałego korzystania ze słownika ortograficznego i autokorekty błędów;
zmodyfikowanie kryterium oceniania prac
pisemnych z uwzględnieniem rodzaju i liczby
charakterystycznych błędów;
przeprowadzanie dyktand indywidualnie
w wolniejszym tempie w celu umożliwienia
uczniowi wykazania się większą czujnością
ortograficzną;
podanie uczniowi zestawu wyrazów lub zdań
z trudnościami ortograficznymi, które wystąpią w dyktandzie;
zezwolenie na pisanie ołówkiem by łatwiej
było poprawić błędy;
wdrażanie ucznia do opanowania techniki czytania małymi kroczkami: od czytania powolnego, poprawnego, poprzez płynne, rytmiczne,
aż do retorycznego, wyrazistego, z uwzględnieniem pauz logicznych i psychologicznych
(modulacja, barwa, intonacja głosu);
dostosowanie długości i trudności czytanego tekstu do tempa i możliwości indywidualnych ucznia;
nieodpytywanie z głośnego czytania na forum klasy, chyba że dziecko wyraża na to
ochotę;
uwzględnianie zaangażowania ucznia w opanowanie techniki czytania, stosowanie pochwał w przypadku prawidłowo przeczytanego wyrazu lub zdania;
nieobniżanie oceny za wolne, nierówne, monotonne czytanie, nieponaglanie przy całościowym, głośnym czytaniu;
wprowadzenie kart samodzielnego czytania
tekstów w domu i egzekwowanie tego przez
podpis rodziców;
wyjaśnianie trudniejszych, nieznanych wyrazów w opracowywanych tekstach;
stosowanie ćwiczeń wspomagających dostrzeganie związków przyczynowo skutkowych w opracowywanych tekstach (historyjki obrazkowe, układanie kolejności wydarzeń
według podanego planu);
wydłużanie czasu pracy z tekstami czytanymi
i pisanymi;

Język obcy nowożytny
• słuchanie i rozumienie wypowiedzi nauczyciela i reagowanie na nie w sposób werbalny
i niewerbalny;
• zwracanie uwagi na prawidłową wymowę
słów przez ucznia;
• słuchanie tekstu z nagrań z zamkniętymi
oczami;
• pamięciowe opanowanie krótkich wierszyków, rymowanek, piosenek w celu utrwalenia
słownictwa wprowadzonego na lekcji;
• nazywanie przedmiotów znajdujących się
w najbliższym otoczeniu i opisywanie ich;
• posługiwanie się podstawowymi formułami
powitania i pożegnania (dzień dobry, do widzenia), zwrotami i wyrażeniami stosowanymi w życiu codziennym;
• motywowanie do nauki języka obcego;
• przechodzenie od zadań łatwiejszych do
trudniejszych- stopniowanie trudności;
• wykorzystywanie różnych metod i technik
czytania: czytanie głosek (z syntezą fonemową), czytanie sylabowe, czytanie sylab otwartych i zamkniętych;
• stosowanie różnorodnych form zachęcających do czytania: czytanie zbiorowe, rzędami, w parach;
• dzielenie zadań na etapy i zachęcanie do wykonywania ich malutkimi krokami;
• stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce,
przekazywanie treści za pomocą konkretów;
• niepytanie ucznia nieśmiałego na forum
klasy, w razie konieczności powiadomienie
ucznia wcześniej, że będzie odpowiadał na
następnej lekcji;
• złagodzenie kryteriów wymagań z języków obcych: (ocenianie za wysiłek włożony
w opanowanie języka, motywację do pracy
na lekcji i w domu, przygotowanie do zajęć:
ocenianie każdej aktywności ucznia na lekcji);
• zadawanie łatwiejszych ćwiczeń: zwiększenie
ilości czasu przeznaczonego na wypowiedzi
ustne i prace pisemne;
• łagodniejsze ocenianie poprawności ortograficznej i graficznej pisma;
Edukacja matematyczna
•
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częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawienie treści zadania), szerokie stosowanie zasady poglądowości;

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

omawianie niewielkich partii materiału
i o mniejszym stopniu trudności (pamiętając,
że obniżenie wymagań nie może zejść poniżej podstawy programowej);
podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe);
wydłużanie czasu na wykonanie zadania;
podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy, w razie potrzeby udzielanie
pomocy, wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania;
zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest
w stanie samodzielnie wykonać;
potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń
dla przyswojenia danej partii materiału;
rozwiązywanie zadań tekstowych od prostych do złożonych;
stawianie w zadaniach jasno sformułowanych pytań;
analizowanie zadania wspólnie z uczniem;
odwoływanie się do doświadczeń z życia codziennego poprzez łączenie wiedzy matematycznej z umiejętnościami praktycznymi;
pozwolenie na korzystanie podczas zajęć z liczydła lub schematu tabliczki mnożenia;
formułowanie poleceń i wskazówek krótko,
prosto i zwięźle;
systematyczne, częste utrwalanie pojęć i wiadomości zdobytych na zajęciach;
ocenianie poprawności toku rozumowania
i właściwego wyniku, a nie poprawności zapisu;
uwzględnianie możliwości mylenia znaków
lub gubienia nawiasów przy ocenianiu zadania;
kształtowanie umiejętności niezbędnych
w przygotowaniu do nauki liczenia poprzez
stosowanie różnorodnych zabaw graficznych
i manualnych (kolorowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny kalkowanie, malowanie);
wykorzystywanie różnego rodzaju ćwiczeń
prawidłowej orientacji w schemacie własnego ciała;

Edukacja przyrodnicza
•

•

stosowanie zasady stopniowania trudności
od przyrody najbliższego otoczenia do tego,
co dalekie, czyli przyrody innych regionów
Polski;
wydłużanie czasu na opanowanie podstawowej wiedzy zawartej w treściach nauczania;
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•

•
•
•
•
•
•

stosowanie poznanych pojęć w mowie biernej (dziecko pokazuje dane rośliny, zwierzęta
na ilustracji, ale nie operuje tymi pojęciami
w mowie czynnej);
wykorzystywanie okazów naturalnych, konkretów lub desygnatów(zastępników);
wykorzystywanie filmów przyrodniczych, tablic;
rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
poprzez tworzenie kącików przyrody, uprawę
roślin, wykonywanie albumów;
poznawanie przyrody swojego regionu, swojej ojczyzny i przyrody świata;
wskazanie treści niezbędnych do opanowania;
uczenie się przyrody poprzez bezpośredni
kontakt- wycieczki;

Edukacja plastyczna
•
•
•
•
•
•
•
•

okazywanie cierpliwości wobec ucznia;
stwarzanie sytuacji edukacyjnych angażujących ucznia do podejmowania twórczości
plastycznej;
pozostawienie uczniowi wyboru techniki plastycznej;
podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie
w działaniu, udzielanie pomocy;
zachęcanie ucznia do ukończenia pracy;
niekrytykowanie powolnego tempa pracy,
niezręczności ruchów;
przypominanie uczniowi o kolejności wykonywania zadań podczas tworzenia prac plastycznych;
przy ocenie należy uwzględnić: wkład, wysiłek, zaangażowanie, zgodność z tematem,
estetykę (w miarę możliwości ucznia), doprowadzenie pracy do końca, zachowanie porządku na stanowisku pracy;

Edukacja techniczna
•
•
•
•
•
•
•
•

okazywanie cierpliwości wobec ucznia;
stwarzanie okazji do podejmowania pracy;
podpowiadanie tematu pracy;
pomoc w odczytaniu instrukcji;
przypominanie kolejności wykonywania
czynności;
wdrażanie do ekonomicznego i racjonalnego
wykorzystania materiałów;
zachęcanie do łączenia różnych materiałów;
egzekwowanie utrzymania ładu i porządku
na stanowisku pracy;
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•
•
•

podchodzenie do ucznia i ukierunkowywanie w działaniu;
zachęcanie do wykonania rozpoczętego zadania, w razie potrzeby wzmacnianie wiary
ucznia we własne możliwości;
przy ocenie prac technicznych uwzględniać
wkład, wysiłek, zaangażowanie, zgodność
z tematem, prawidłowe rozmieszczenie
elementów na kartce, estetykę, staranność
w miarę możliwości ucznia, wykonanie pracy
do końca, porządek na stanowisku pracy;

Edukacja muzyczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przekazywanie treści za pomocą konkretów;
wykorzystywanie pomocy dydaktycznych
(instrumentów perkusyjnych);
niezmuszanie do śpiewania dziecka z zaburzonym słuchem muzycznym na forum klasy;
umożliwienie uczniowi śpiewania w parach,
zespołowo;
rozwijanie poczucia rytmu poprzez wystukiwanie, klaskanie, granie na instrumentach;
włączenie do rywalizacji tylko tam, gdzie
uczeń ma szansę wykazania się;
docenianie każdego wysiłku ucznia;
pomaganie, wspieranie, naprowadzanie;
przy ocenie uwzględniać wkład, wysiłek, zaangażowanie, zapamiętanie słów piosenek,
zachowanie linii melodycznej, improwizowanie ruchem melodii poznanych piosenek;

•

II ETAP EDUKACYJNY – klasy IV-VIII
Przedstawiam dostosowanie wymagań z podziałem na poszczególne przedmioty nauczania dla
ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
JĘZYK POLSKI
•
•
•
•
•
•

Wychowanie fizyczne

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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włączanie do zdrowej rywalizacji tylko tam,
gdzie uczeń ma szanse odnieść sukces;
dostosowanie rodzaju i stopnia trudności
ćwiczeń do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
pozwalanie uczniowi na wykonywanie ćwiczeń własnego pomysłu;
zwiększanie czasu na opanowanie i wykonanie danej umiejętności;
wykazywanie cierpliwości i zrozumienia wobec niesprawności ucznia;
asekurowanie ucznia, co zwiększy jego poczucie bezpieczeństwa i wzbudzi wiarę we
własne możliwości;
niekrytykowanie, nieocenianie negatywne,
nieośmieszanie wobec klasy, nieporówny-

wanie osiągnięć dziecka mniej sprawnego
z uczniem o większej sprawności fizycznej;
podczas oceniania uwzględniać możliwości
psychofizyczne ucznia, indywidualne postępy, chęci, wysiłek, przygotowanie do zajęć
(strój gimnastyczny).

•
•
•
•
•
•

kierowanie poleceń bezpośrednio do dziecka
– konkretnie i krótko;
stwarzanie sytuacji, które pobudzą ucznia do
swobodnych, ukierunkowanych wypowiedzi
na dowolny lub określony temat;
odwoływanie się do znanych sytuacji życia
codziennego, wiedzy wcześniej zdobytej;
pomaganie podczas wypowiedzi ustnych
w doborze słownictwa, naprowadzanie pytaniami pomocniczymi;
zwiększanie czasu na wypowiedź ustną;
niewywoływanie ucznia do natychmiastowej odpowiedzi (dać czas na zastanowienie się), gdyż
może mieć trudność z szybkim przypomnieniem
sobie nazw, reguł, tekstu wiersza, nazw przypadków, nazw części mowy i zdania;
wdrażanie do rozpoczynania i kończenia wypowiedzi;
przeznaczanie więcej czasu na przepisywanie
z tablicy, książki;
wzbogacanie słownictwa ucznia poprzez pisanie krótkiej pracy na dowolny lub określony temat;
wspieranie ucznia w trakcie pisania opowiadań
lub opisu przygotowując mu ramowy plan;
wspólne redagowanie pism użytkowych: list,
ogłoszenie, zaproszenie;
udzielanie wsparcia, naprowadzanie pomocniczymi pytaniami podczas budowania pracy
pisemnej;
wydłużanie czasu pracy na lekcji z tekstami
czytanymi i pisanymi;
regularne ćwiczenia utrwalające zasady poprawnego pisania według podanych mate-
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

riałów, wpajanie do autokontroli zapisu i pracy ze słownikiem ortograficznym;
kontrolowanie czy uczeń skończył notatkę
z lekcji, w razie potrzeby skracanie zapisu;
systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń
utrwalających zasadę pisowni;
przygotowanie do pisania dyktanda poprzez
podanie trudniejszych wyrazów, zdań, które
w nim wystąpią;
systematyczne ćwiczenia w głośnym czytaniu, kształcenie techniki czytania w zakresie
tempa oraz rozumienia czytanych treści;
uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, głównie podczas samodzielnej pracy
z tekstem;
stosowanie prostych poleceń ustnych i pisemnych, upewnianie się czy uczeń je dobrze
zrozumiał, w razie potrzeby wyjaśnić;
dostosowanie poziomu trudności zadań
szkolnych i domowych do indywidualnych
możliwości ucznia;
uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy
z tekstem, sprawdzanie rozumienia treści zadań i poleceń;
umożliwienie uczniowi wyboru przeczytania
tekstu po cichu lub głośnio omówienie treści;
wdrażanie ucznia do dokładnej analizy teksu
(wyszukiwanie w tekście fragmentu, który
jest odpowiedzią na pytanie, uzupełnianie
zdań zgodnie z podanymi informacjami);
ustalanie zgodności fragmentów tekstu z ilustracją, ustalanie kolejności zdarzeń;
dzielenie materiału na mniejsze partie, w celu
ułatwienia i zapamiętania tekstu;
zwracanie uwagi na związki przyczynowo-skutkowe, logiczne i związki typu część - całość;
zachęcanie do czytelnictwa, które wzbogaci
zasób słownictwa, poprawi poziom samodzielnych prac pisemnych, wpłynie na wzrokowe utrwalenie obrazów graficznych wyrazów z trudnością ortograficzną;
nieobniżanie ocen za błędy ortograficzne
i graficzne w pracach pisemnych;
nieomawianie błędów przy całej klasie;
zwracanie uwagi ucznia na rodzaj popełnianych przez niego błędów i ustalenie sposobu
ich poprawy;
niewywoływanie bez uprzedzenia do odpowiedzi, szczególnie z dużych partii materiału;
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JĘZYK NOWOŻYTNY (ANGIELSKI, NIEMIECKI)
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

stosowanie jasnych, zrozumiałych poleceń;
ograniczanie wypowiedzi do kilu krótkich,
prostych zdań;
prowadzenie własnego słowniczka zwrotów
i wyrazów do zapamiętania;
utrwalanie nowych słówek i zwrotów poprzez ćwiczenia słuchowe oparte na konkretach, ilustracjach, desygnatach zgodnie z zasadą poglądowości;
zwiększanie czasu na wypowiedź ustną, niewywoływanie ucznia do natychmiastowej
wypowiedzi (dać troszkę czasu na zastanowienie się);
dostosowanie tempa pracy oraz stopnia
trudności zadań do możliwości grafomotorycznych ucznia;
pomoc podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie pytaniami
pomocniczymi;
wydłużenie czasu na pisanie w kartach pracy,
sprawdzianach, testach oraz podczas przepisywania z książki i tablicy;
stosowanie wzmocnień pozytywnych za każde dostrzeżone postępy osiągnięcia dziecka
w opanowaniu technicznej strony pisma;
dostosowanie ilości czytanego tekstu do
tempa i możliwości ucznia;
objaśnienie nowych wyrazów za pomocą
polskiego odpowiednika w formie opisowej
lub obrazkowej, podanie synonimu, antonimu, tworzenie związków wyrazowych z nowym słowem;
zmniejszanie liczby słówek do zapamiętania;
stosowanie technik ułatwiających przyswajanie pisowni obcojęzycznych słówek (np. pisanie palcem na ławce, pisanie liter różnymi
kolorami...);
stopniowanie trudności od zadań łatwiejszych do coraz trudniejszych, od konkretu
do abstrakcji;
stosowanie wiedzy w praktyce;
wydłużanie czasu na wypowiedzi ustne, pisemne oraz opanowanie słówek;
złagodzenie kryteriów wymagań (ocenianie
za wiedzę, wysiłek włożony w opanowanie języka, motywację do pracy na lekcji i w domu,
przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, zadawanie łatwiejszych zadań);
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HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

MATEMATYKA

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

sporządzanie wykresów, diagramów, taśm
czasu, notatek w formie zestawień, tabel;
uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem pojęć, nazwisk, dat, wydarzeń historycznych;
dawanie więcej czasu na przypomnienie
nazw, terminów, dyskretne naprowadzanie;
sporządzanie krótkiej notatki z lekcji;
systematyczne i cykliczne powtarzanie
i utrwalanie nowego materiału;
pozwolenie na zastąpienie liczb rzymskich
arabskimi: utrwalanie liczb rzymskich;
wykorzystywanie aktywnych metod nauczania, angażując zmysły (ruch, dotyk, wzrok,
słuch), wprowadzanie elementów dramy;
stosowanie różnorodnych form pracy: np.
wycieczki, lekcje muzealne, spotkania z twórcami ludowymi, ludźmi zasłużonymi dla regionu, uczestnikami ciekawych wydarzeń;
wykorzystywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych: np. map, tekstów źródłowych,
filmów historycznych, osi czasu, widokówek,
zdjęć, diagramów, wycinków prasowych;
skracanie uczniowi tekstów przez wskazywanie najistotniejszych informacji do opanowania (zaznaczenie w podręczniku, zakreślenie
fragmentów lub podanie uczniowi krótkiej
notatki);
stwarzanie życzliwego klimatu podczas odpowiedzi ustnych by ośmielić ucznia do
udzielania odpowiedzi;
stosowanie wzmocnień pozytywnych, budzenie wiary w możliwości ucznia;
stosowanie pytań pomocniczych ukierunkowujących tok myślenia;
odpytywanie z fragmentów wcześniej omówionego materiału;
podanie zestawu pytań z określonego działu,
które będą na teście;
wspomaganie ucznia poprzez podejście do
niego i odczytanie poleceń, które są dla niego niezrozumiałe;
dzielenie materiału na małe partie wykorzystywanie różnych form sprawdzania wiedzy;
stosowanie różnorodnych sprawdzianów
i prac domowych;

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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formułowanie poleceń i wskazówek krótko,
zwięźle i prosto;
ocenianie toku rozumowania, nawet, gdy
końcowy wynik zadania był błędny i odwrotnie;
przeznaczenie więcej czasu na naukę tabliczki mnożenia;
umożliwienie uczniowi poznania różnych
sposobów opanowania tabliczki mnożenia;
wydłużanie czasu na uruchomienie wyobraźni przestrzennej na lekcjach geometrii- stosowanie metody poglądowej;
naprowadzanie i ukierunkowywanie w orientacji poprzez wykonywanie brył geometrycznych i wykorzystywanie ich przy obliczeniach;
wykorzystywanie ćwiczeń praktycznych
z przyrządami, geometrycznymi (posługiwanie się linijką, odmierzanie danego odcinka,
rysowanie odcinka o danej długości, rysowanie odległości za pomocą cyrkla, mierzenie
kątów za pomocą kątomierza);
umożliwienie uczniowi liczenia różnymi sposobami w celu uzyskania prawidłowego wyniku (np. na palcach, rysowanie kresek…);
zwiększenie ilości czasu na wykonywanie
ćwiczeń w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia;
przeznaczenie więcej czasu na opanowanie
i wykonywanie działań na ułamkach;
stosowanie zasady stopniowania trudności
podczas rozwiązywania równań;
przypominanie uczniowi o kolejności wykonywania działań;
zaznaczanie kolorami znaków działań matematycznych;
zwracanie uwagi na dokładny zapis pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia
i dzielenia;
ukazanie dziecku, że błędne przepisywanie
działań, znaków w złych miejscach prowadzi
do nieodpowiednich obliczeń;
głośne lub ciche czytanie zadań tekstowych;
sprawdzanie, czy uczeń przeczytał treść zadania i prawidłowo ją zrozumiał (analiza zadania wspólnie z uczniem);
pozwolenie na korzystanie ze wzorów, tabliczki mnożenia i innych pomocy;
odwoływanie się do doświadczeń z życia codziennego poprzez łączenie wiedzy matematycznej z umiejętnościami praktycznymi;
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•
•
•

odwoływanie się do konkretu, graficzne
przedstawianie treści zadań, naprowadzanie
w myśleniu;
pomoc podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie pytaniami
pomocniczymi;
niewywoływanie do odpowiedzi bez uprzedzenia;

•
•
•
•

zapisywanie przez ucznia lub nauczyciela
krótkich notatek z lekcji w zeszycie;
zadawanie do domu zadań podobnych do
rozwiązywanych na zajęciach;
wykorzystywanie tego typu zadań jako formy utrwalenia, powtórzenia wiadomości na
sprawdzianach, kartkówkach;
zwiększenie czasu na wypowiedź ustną;

FIZYKA

PRZYRODA/BIOLOGIA

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stosowanie krótkich, zrozumiałych instrukcji
podczas wykonywania ćwiczeń, zadań, poleceń;
dostosowanie poziomu trudności zadań
szkolnych i domowych do indywidualnych
możliwości ucznia;
ukierunkowanie, naprowadzanie ucznia na
właściwy tok myślenia podczas przekształcania wzorów, zamiany jednostek;
zastosowanie różnych ćwiczeń fizycznych,
które w sposób poglądowy umożliwią
uczniowi zrozumienie zjawisk i procesów fizycznych;
umożliwienie uczniowi odtwarzania treści
definicji własnymi słowami;
staranne wyjaśnianie definicji, reguł, zasad;
przypominanie i utrwalanie wiedzy na początku i końcu zajęć, podczas lekcji, po kartkówkach, sprawdzianach;
pomoc w doborze słownictwa podczas odpowiedzi ustnych, naprowadzanie pytaniami
pomocniczymi;
niewywoływanie bez uprzedzenia do odpowiedzi;
dłuższy materiał do utrwalenia dzielić na
mniejsze partie;
podkreślanie mazakiem wiadomości do zapamiętania;
wydłużanie czasu przeznaczonego na pracę
samodzielną, indywidualną, na sprawdziany,
testy, kartkówki;
stosowanie prostych poleceń ustnych i pisemnych, upewnienie się czy zostały dobrze
zrozumiane przez ucznia;
podchodzenie do ucznia w razie wątpliwości
związanych z poleceniem, zadaniem;
wspólnie z uczniem rozwiązywanie zadań
w kartach pracy;
ocenianie poprawności toku rozumowania
i właściwego wyniku, a nie poprawności zapisu;
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•
•
•
•
•
•
•

•

stosowanie prostych poleceń ustnych i pisemnych do ćwiczeń, zadań. Upewniać się
czy zostały dobrze zrozumiane, w razie potrzeby ponownie wyjaśnić;
uwzględnianie trudności w rozumieniu treści
głównie podczas samodzielnej pracy z tekstem;
zwiększanie czasu na wypowiedź ustną, niewywoływanie ucznia do natychmiastowej
odpowiedzi;
pomoc podczas odpowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie pytaniami
pomocniczymi;
poznawanie przyrody swojego regionu, ojczyzny i przyrody świata;
uwzględnianie zasad stopniowania trudności
poprzez przechodzenie od tego, co bliskie do
tego, co dalekie;
wskazywanie treści niezbędnych do opanowania;
uczenie się przyrody poprzez stosowanie różnorodnych form bezpośredniego kontaktu
z przyrodą: (wycieczki bliższe i dalsze do poznanych ekosystemów, wycieczki krajoznawcze w celu poznania przyrody ojczystej;
stosowanie metod poszukujących, badawczych, obserwacyjnych;

CHEMIA
•
•
•
•

dostosowanie poziomu trudności zadań
szkolnych i domowych do indywidualnych
możliwości ucznia;
uwzględnienie trudności w rozumieniu treści, głównie podczas samodzielnej pracy
z tekstem;
zwiększenie czasu na wypowiedź ustną;
niewywoływanie ucznia do natychmiastowej wypowiedzi, gdyż może mieć trudność
z szybkim przypomnieniem sobie nazw, definicji, reguł, wzorów;
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•
•
•
•
•
•

pomoc podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie pomocniczymi pytaniami;
wydłużanie w czasie nauki wzorów, definicji,
symboli chemicznych;
uwzględnianie trudności związanych z zapisywaniem reakcji chemicznych, mylenia znaków działań, przestawiania cyfr;
pozyskiwanie i przetwarzanie informacji
z różnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
opanowanie czynności praktycznych;
projektowanie i przeprowadzanie prostych
doświadczeń chemicznych;

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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umiejętności,

wiedzy

PLASTYKA

GEOGRAFIA
stosowanie prostych poleceń ustnych i pisemnych do ćwiczeń, zadań. Upewniać się
czy zostały dobrze zrozumiane, w razie potrzeby ponownie wyjaśnić;
dostosowanie poziomu trudności zadań
szkolnych i domowych do indywidualnych
możliwości ucznia;
uwzględnianie trudności w rozumieniu treści podczas samodzielnej pracy z tekstem,
sprawdzanie zrozumienia treści zadań i poleceń, w razie potrzeby udzielić pomocy;
zwiększenie czasu na wypowiedź ustną, niewywoływanie ucznia do natychmiastowej wypowiedzi, gdyż może mieć trudności z szybkim przypomnieniem sobie definicji, nazw;
pomoc podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa, naprowadzanie pomocniczymi pytaniami;
uwzględnianie trudności w orientacji na mapie (naprowadzanie na przykład poprzez dokładne określenie położenia danego obiektu);
łagodniejsze ocenianie w związku z niskim
poziomem orientacji wizualno-przestrzennej
(np. wyznaczanie kierunków świata);
ukierunkowywanie i naprowadzanie ucznia
w odszukiwaniu obiektów, miast, rzek na
mapie;
dokładne określanie położenia danego
obiektu na mapie;
udzielanie pomocy uczniowi korzystającemu
z mapy konturowej;
zwiększanie formatu mapy konturowej (A3);
umożliwienie uczniowi korzystania z różnych
źródeł wiedzy geograficznej;

wykorzystywanie
w praktyce;

•

wykorzystywanie ćwiczeń usprawniających działalność plastyczną (motorykę dużą
i małą, drobnych ruchów nadgarstka, dłoni
i palców);
kolorowanie kredkami rysunków konturowych;
podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie
w działaniu;
przed wykonaniem prac plastycznych omówić z uczniem kolejność wykonywania poszczególnych elementów rysunku;
zachęcanie do kończenia rozpoczętych rysunków;
skupianie się na rozpoznawaniu różnic i podobieństw w kształtach, barwie, fakturze
podczas wykonywania prac;
podczas oceniania zwracanie uwagi na: rozmieszczenie elementów na kartce i zachowanie proporcji, zastosowanie poznanych
technik plastycznych, posługiwanie się narzędziami i przyborami, staranność, estetyka,
doprowadzenie pracy do końca, oryginalność, zachowanie porządku na ławce, wykazanie się wiedzą teoretyczną);

ZAJĘCIA TECHNICZNE
•
•
•

•
•
•

docenianie chęci pokonywania trudności, wysiłku, wytrwałości, samodzielności w działaniu;
podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie
w działaniu;
podczas oceniania zwracanie uwagi na: rozmieszczenie elementów na kartce i zachowanie proporcji, zastosowanie poznanych
technik artystycznych, posługiwanie się narzędziami i przyborami, staranność, estetyką,
doprowadzenie pracy do końca, inwencję
twórczą, zachowanie porządku na stanowisku pracy, wykazanie się wiedzą teoretyczną);
zachęcanie do wykonywania działań wymagających konstruowania, wycinania, modelowania, tworzenia form przestrzennych, układania;
wydłużanie czasu na wykonanie pracy technicznej;
upewnianie się czy uczeń z zaburzoną orientacją przestrzenną rozumie pojęcia prawej
i lewej strony;
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•

niekrytykowanie, ocenianie kształtujące za
każdą wykonana lub ukończoną pracę;

UCZNIOWIE SŁABOSŁYSZĄCY - przedstawione
ogólne dostosowania wymagań edukacyjnych stasujemy na każdym etapie edukacyjnym:

MUZYKA
•
•

•
•
•

synchronizowanie ruchu z muzyką wykorzystując ćwiczenia doskonalące poczucie
rytmu: (wyklaskiwanie, wystukiwanie rytmu,
granie na instrumentach perkusyjnych);
granie prostych melodii na dzwonkach chromatycznych;
wprowadzanie piosenek połączonych z tańcem, gestami, zabawami ruchowymi;
włączenie do rywalizacji tylko tam, gdzie
uczeń ma szansę się wykazać;

WYCHOWANIE FIZYCZNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

wykorzystywanie ćwiczeń doskonalących
somatognozję (orientację w schemacie własnego ciała);
przeznaczenie więcej czasu na opanowanie
danej sprawności ruchowej;
kilkakrotne wyjaśnianie reguł gier sportowych;
dostosowanie rodzaju ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia;
pozwalanie uczniowi na wykonanie ćwiczeń
według własnego pomysłu;
zwolnienie z wykonania niektórych ćwiczeń
przerastających możliwości ruchowe ucznia;
dokładne objaśnianie i pokaz ćwiczeń;
cierpliwe, spokojne udzielanie rad, wskazówek, instruktażu;
wspieranie, asekurowanie, instruowanie;
włączanie do rywalizacji tylko tam, gdzie
uczeń ma szansę się wykazać;
pozwalanie na wykazanie inicjatywy uczniom
nadruchliwym;
podczas oceniania brać pod uwagę: wysiłek
i zaangażowanie, pokonanie lęku, wewnętrznego oporu przed wykonaniem ćwiczenia,
możliwości ucznia, indywidualne postępy;
reagowanie na niewłaściwe zachowania innych uczniów;
wskazywanie ćwiczeń, które uczeń wykonuje
dobrze;
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•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

zapewnić dobre oświetlenie klasy oraz miejsce dla ucznia w pierwszej ławce w rzędzie.
Uczeń będąc blisko nauczyciela (0,5 - 1,5m),
którego twarz jest dobrze oświetlona, słucha
jego wypowiedzi odczytując mowę z ust;
należy umożliwić uczniowi odwracanie się
w kierunku kolegów odpowiadających na
lekcji co ułatwi lepsze zrozumienie ich wypowiedzi;
należy mówić do ucznia wyraźnie używając
normalnego głosu i intonacji, unikać gwałtownych ruchów głową czy gestykulacji;
nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać
w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego stronę – nie powinien chodzić po klasie, czy być odwrócony twarzą do tablicy, to utrudnia dziecku
odczytywanie mowy z jego ust;
należy zadbać o spokój i ciszę w klasie, eliminować zbędny hałas;
upewnić się czy uczeń dobrze rozumie polecenia, w razie potrzeby wyjaśnić dodatkowo;
uczeń powinien siedzieć w ławce ze zdolnym
uczniem, zrównoważonym emocjonalnie, który chętnie dodatkowo będzie pomagał mu np.
szybciej otworzy książkę, wskaże ćwiczenie,
pozwoli przepisać notatkę z zeszytu itp.;
podczas lekcji należy często zwracać się do
ucznia zadając pytania, by zmobilizować go
do koncentracji uwagi i ułatwić lepsze zrozumienie tematu;
wydłużyć czas na przeczytanie lektury, dla
lepszego zrozumienia lektury można podać
pytania pomocnicze, na które uczeń powinien
przygotować odpowiedzi czytając lekturę;
stosować ćwiczenia w pisaniu ze słuchu wyrazów lub zdań wcześniej utrwalonych;
zwracać uwagę przy omawianiu dużych partii
materiału na najbardziej istotne informacje;
wymaganie pamięciowego opanowania tylko najważniejszych zagadnień;
usprawniać i kształcić sprawność ruchową,
uwagę i spostrzegawczość, samodzielność
i wytrwałość, umiejętność naśladownictwa,
pamięć i wyobraźnię, rozumowanie i wnioskowanie;
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•

dbać o odpowiednią atmosferę w klasie, by
pomóc uczniowi przezwyciężyć lęk przed
wypowiadaniem się;

•
•

UCZNIOWIE SŁABOWIDZĄCY – przedstawione
ogólne dostosowania wymagań edukacyjnych stasujemy na każdym etapie edukacyjnym:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

dostosować formę kontaktu z uczniem do
jego możliwości odbioru wzrokowego;
właściwe posadzenia ucznia w klasie – uczeń
powinien siedzieć blisko nauczyciela, najlepiej w pierwszej ławce, na wprost tablic;
zapewnić dobre oświetlenie sal i miejsca pracy ucznia;
należy wydłużać limity czasowe na czynności
angażujące wzrok (sprawdziany, kartkówki,
klasówki);
udostępniać teksty, rysunki, schematy, tabele
w powiększonej wersji;
udostępnić uczniowi czytelne materiały dydaktyczne w powiększonej czcionce (rozmiar
należy uzgodnić z uczniem);
zwracać uwagę na szybką męczliwość ucznia
związaną ze zużywaniem większej energii na
patrzenie i interpretację informacji uzyskanych drogą wzrokową – wydłużanie czasu na
wykonanie określonych zadań;
w geometrii należy wprowadzać uproszczone konstrukcje z ograniczoną do koniecznych liczbą linii pomocniczych. Umożliwienie
uczniowi wyboru formatu zeszytu, przyborów do pisania;
oszczędzać wzrok dziecka poprzez umożliwienie mu korzystania z audiobooków i innych specjalistycznych urządzeń służących
do rejestrowania i odtwarzania informacji np.
dyktafony, programy komputerowe;
zapisując informacje na tablicy, jednocześnie
je wypowiadać, aby uczeń mógł w pełni korzystać z zajęć;
umożliwić dłuższe obserwowanie modeli przedmiotów z bliska, pozostawić więcej
czasu na czytanie tekstów, przepisywanie
z tablicy;
w uzasadnionych sytuacjach można zastąpić
pracę pisemną ustną formą wypowiedzi;
liberalniejsza ocena za grafizm pisma;
wydłużanie czasu na wykonanie zadań, ćwiczeń, wypowiedź ustną;

•

UCZNIOWIE ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ
Nauczyciel powinien dostosować metody i formy
pracy z dzieckiem do jego możliwości, uwarunkowanych dysfunkcjami czy sytuacją społeczną, wiąże
się to na przykład z następującymi działaniami:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

dostosowaniem sposobu komunikowania się
z uczniem;
zachowaniem właściwego dystansu;
wydłużeniem czasu pracy;
zmianą form aktywności;
dzieleniem materiału nauczania na mniejsze
partie, zmniejszeniem liczby zadań do wykonania, zwiększeniem liczby ćwiczeń i powtórzeń materiału;
częstym odwoływaniem się do konkretu;
stosowaniem metody poglądowości – umożliwieniem poznawania wielozmysłowego;
dostosowaniem liczby bodźców związanych
z procesem nauczania;
zastosowaniem dodatkowych środków dydaktycznych i środków technicznych;
zapewnieniem uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi możliwości korzystania z nauki języków obcych na miarę jego
potrzeb i możliwości;
stosowaniem zróżnicowanych kart zadań do
samodzielnego rozwiązania;
powtarzaniem reguł obowiązujących w klasie oraz jasnym wyznaczaniem granic i egzekwowaniem ich przestrzegania;

UCZNIOWIE Z AUTYZMEM
•
•
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konstrukcje geometryczne wykonywać na
kartkach większego formatu niż zwykła kartka papieru;
częste zadawanie pytania „co widzisz?” w celu
sprawdzenia i uzupełnienia słownego trafności doznać wzrokowych;
na zajęciach z wychowania fizycznego, demonstrując różne ćwiczenia fizyczne, nauczyciel musi zadbać o to, aby uczniowie słabowidzący byli blisko osoby prezentującej sposób
wykonywania danych ćwiczeń;

regularne zdobywanie uwagi dziecka przed
sytuacją komunikacyjną;
zwracanie się do dziecka bezpośrednio;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

unikanie metafor i komunikatów niejasnych;
korzystanie z języka gestów;
stosowanie metod demonstracyjnych;
utrzymywanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem;
uważne wsłuchiwanie się w wysyłane komunikaty;
przekazywanie precyzyjnych instrukcji;
stosowanie parafrazy;
sterowanie uwagą dziecka w wypadku zachowań echolalicznych;
zwracanie uwagi na poprawne używanie zaimków osobowych;
częste inicjowanie kontaktu;
zachęcanie do zabaw i współpracy;
modelowanie właściwych zachowań społecznych dziecka;
zachęcanie do zawierania przyjaźni;
prezentowanie przykładów wyrażania emocji;
zmotywowanie ucznia do pisania pamiętnika;
zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa;
redukowanie poziomu stresu;
uprzedzanie o zmianach;
precyzyjne planowanie czynności;
wzmacnianie zachowań pozytywnych;
ignorowanie zachowań niepożądanych;
unikanie zbyt intensywnego światła, hałasu
i bodźców rozpraszających;
rozwijanie mocnych stron dziecka;
stosowanie wzmocnień pozytywnych.

stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowania
i aktywności.
A. Komunikacja
• wyeliminowanie elementów rozpraszających;
• posadzenie ucznia blisko nauczyciela;
• zachowanie schematu pracy i stałości działań
edukacyjnych (np. zajmowanie tej samej ławki lub stolika podczas zajęć);
• opracowanie planu codziennych zajęć i każdorazowe zapoznawanie z nim ucznia;
• wcześniejsze informowanie o zmianach np.
w rozkładzie zajęć lekcyjnych, uprzedzanie
o zastępstwach na lekcjach, wyjściach, wizytach nowych osób. Informowanie, w jaki
sposób trzeba się zachować w nowej sytuacji;
• wyraźne zaznaczanie końca określonej aktywności, zabawy, zadania, zanim przejdzie
się do następnych;
• zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie elementów rozpraszających;
B.
•
•
•
•
•

Wymagania, co do formy obejmują:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

omawianie niewielkich partii materiału
i o mniejszym stopniu trudności;
pozostawiania więcej czasu na jego utrwalenie;
podawanie poleceń w prostszej formie;
unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć;
częste odwoływanie się do konkretu, przykładu;
unikanie pytań problemowych, przekrojowych;
wolniejsze tempo pracy;
szerokie stosowanie zasady poglądowości;
odrębne instruowanie dzieci;
zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest
w stanie wykonać samodzielnie.

Autyzm, to zaburzenie rozwoje, którego objawy
występują w trzech głównych obszarach (tzw. triada autystyczna): komunikacja; interakcje społeczne;
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Interakcje społeczne
kierowanie poleceń indywidualnie do dziecka;
zwracanie się do niego po imieniu;
właściwe używanie zaimków osobowych Ja i Ty;
podczas rozmowy używanie prostego i jednoznacznego języka;
wyjaśnianie metafor i przenośni, wyrazów
bliskoznacznych, żartów lub dowcipów użytych podczas prowadzenia lekcji;
popieranie informacji słownej gestami, mimiką;

C. Stereotypowe wzorce zachowania
• uzupełnianie rysunkiem, zdjęciem, filmem
lub modelem przekazywanych podczas lekcji
treści abstrakcyjnych;
• w razie potrzeby wydłużanie czasu przeznaczonego na wykonywanie poszczególnych
zadań i prac pisemnych;
• dzielenie trudniejszego lub dłuższego zadania na kilka części;
• sprawdzanie zrozumienia czytanego tekstu
poprzez zadawanie dodatkowych pytań: Co
się wydarzyło? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? itp.;
• dostosowywanie pomocy dydaktycznych
i treści zadań do zainteresowań ucznia (np.
obliczanie różnicy czasu na podstawie rozkładów jazdy);
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•
•

wykorzystywanie wąskiej i fachowej wiedzy
ucznia podczas prowadzenia lekcji;
na lekcjach wychowania fizycznego unikanie
aktywności ruchowej związanej z rywalizacją.
Dbanie o losowe przydzielanie do grup (dzieci autystyczne są mniej sprawne i niezgrabne
ruchowo, a dodatkowo mają problemy z graniem zespołowym, co sprawia, że są pomijane lub niechętnie wybierane);

•
•
•
•
•

D. Zainteresowania i aktywność
• w sytuacji wzburzenia lub zdenerwowania
umożliwienie pobytu w spokojnym, cichym
miejscu np. bibliotece, gabinecie pedagoga;
• ignorowanie i niereagowanie na zachowania prowokacyjne (np. płacz, plucie, krzyk).
Dziecko powinno wykonać wyznaczone zadanie pomimo takich zachowań;
• częste przypominanie o normach i zasadach
funkcjonowania społecznego oraz chwalenie
i nagradzanie za ich przestrzeganie;
• nie zadawanie pytań „dlaczego to zrobiłeś”,
ale opisywanie co nam się nie podoba w zachowaniu, czego oczekujemy i nazwanie
emocji;
• opracowanie sposobów radzenia sobie
z emocjami w kategorii akceptowane - nieakceptowane.

•
•

•

•
•

UCZNIOWIE Z ZESPOŁEM ASPERGERA
•
Nauczyciel powinien:
•
•

•
•

•
•
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starać się podnosić samoocenę dziecka z ZA
w celu zwiększenia poczucia jego własnej
wartości, efektywności pracy i możliwości
osiągania sukcesu;
włączać wszelkie metody aktywizujące na
lekcjach, omawiać na bieżąco wszystkie problemy natury wychowawczej;
przy pomocy psychologa stworzyć swoistego
rodzaju grupę wsparcia dla rodziców dziecka
w celu wymiany doświadczeń, wspólnego
konstruktywnego rozwiązywania aktualnych
problemów;
zadbać, aby kryteria oceny dziecka z ZA nie
odbiegały od oceny jego zdrowych rówieśników:
bazować na mocnych stronach ucznia, a rozwijać słabsze, a także bardzo dbać o sferę
emocjonalno-motywacyjną ucznia z ZA;

•
•
•
•
•
•

ocenę z zachowania wystawiać mając na
uwadze specyfikę ZA;
wspierać zainteresowania i uzdolnienia
ucznia, dawać możliwość wykazania się na
forum klasy;
planować pracę z dzieckiem oraz opanowywać niepokój w szkolnym chaosie;
eliminować bodźce rozpraszające (wzrokowe, słuchowe);
pomagać w nabywaniu umiejętności w zakresie „funkcji wykonawczych”, takich jak
umiejętności organizacyjne i umiejętności
uczenia się;
stosować model edukacji opartej na doświadczeniu;
uwzględniać deficyty w zakresie rozumienia
niedosłownych wypowiedzi, ironii, metafor,
słów i wyrażeń wieloznacznych, a także pojęć
abstrakcyjnych, wyjaśnianie ich za pomocą
obrazów albo przeciwieństw np. przyjaźń wrogość;
używać prostego i jednoznacznego języka,
unikanie ironii, dowcipów, przenośni, idiomów (chyba, że wiemy, że uczeń prawidłowo
je zrozumie);
kreatywnie wykorzystywać zainteresowania
ucznia;
dbać o pozytywną więź z dzieckiem, praca
w oparciu o tzw. pozytywne wzmocnienia pochwały, nagradzanie;
wdrażać i oczekiwać od ucznia przestrzegania zasad panujących w szkole;
pomagać w sytuacjach przeżywanego stresu
poprzez przewidywanie, zapobieganie, rozumienie przyczyn i rozwiązywanie stresujących sytuacji;
wspierać i umożliwiać kontakty społeczne;
w ocenianiu oddzielać obszary, w których
trudności wynikają ze specyficznych trudności wynikających z zaburzenia;
dzielić zadania na wieloetapowe, krótsze części;
wyznaczać mniejszą ilości zadań do wykonania;
zadawać krótsze prace domowe w sytuacji,
gdy rodzice zgłaszają, że nauka w domu trwa
godzinami;
indywidualizować wymagania i oceny z poszczególnych przedmiotów;
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UCZNIOWIE Z ADHD
W pracy z uczniem z ADHD nauczyciel powinien
zwrócić uwagę na:
•
•
•
•
•
•
•

organizację środowiska zewnętrznego (porządek, ograniczenie bodźców);
stosowanie wzmocnień (pochwała, nagroda);
ograniczenie stosowania drastycznych środków wychowawczych (izolacja, „walki słowne”);
skuteczne komunikowanie (krótkie instrukcje, powtarzanie);
rutynę codziennych obowiązków;
konsekwencję w postępowaniu, nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego
z uczniem;
ustalenie obowiązującego systemu norm
i zasad.
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EDD 2019 - STOWARZYSZENIE „STOPNICZANKI”,
CZYLI SPLOT TRADYCJI I PASJI

12 września 2019 roku w buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, w ramach 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się spotkanie z członkiniami Stowarzyszenia
„Stopniczanki”, w którym udział wzięli trzecioklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju wraz z Panią Renatą
Sztuk, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Ewa
Tarapata, nauczyciel-bibliotekarz, po przywitaniu
wszystkich gości oraz przedstawieniu tematu spotkania i idei Europejskich Dni Dziedzictwa, przekazała głos Pani Wioletcie Ciećko, członkini Stowarzyszenia „Stopniczanki”.
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Podczas spotkania Pani Wioletta Ciećko przybliżyła uczniom działalność stowarzyszenia, począwszy od prezentacji przepięknych strojów ludowych,
w których wystąpiły wszystkie trzy panie oraz omówienia znaczenia kolorystyki ich strojów. Następnie
zaprezentowała bogaty zbiór przepięknego rękodzieła, wykonanego przez członkinie stowarzyszenia: stroiki bożonarodzeniowe, wykonane z makaronu; stroiki wielkanocne: zajączki, wykonane z siana,
pisanki, bukiety kwiatów wykonane z krepiny; obrazy, wykonane z cekinów i materiałów, pochodzących z recyklingu itp.
Uczniowie mogli również wysłuchać barwnych
opowieści Pani Wioli, związanych z poszczególnymi
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porami roku: o tradycji zbioru zbóż podczas żniw
w dawnych czasach, o sztuce zbioru nasion i ziół
do przygotowywania naparów leczniczych oraz
mozolnej i czasochłonnej pracy przy robieniu wieńców dożynkowych itp. Pani Wioletta opowiadała
również o potrawach regionalnych oraz tradycjach
ludowych, m.in. o Piżoku, czyli wspólnym darciu
pierza przez kobiety, o zwyczaju topienia Marzanny na wiosnę, o strojeniu domów na Zielone Świątki
i o zwyczaju oblewania dziewczyn wodą w śmigus-dyngus.
Wielki entuzjazm wśród najmłodszych wywołała
opowieść Pani Wioletty Ciećko, która jest również
Dyrektorem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, o legendach, związanych z Ziemią
Stopnicką, o królu Kazimierzu Wielkim i Zamku Królewskim w Stopnicy i duchach tam straszących, oraz
prezentacja symboli królewskiej władzy: korony,
berła i jabłka, których dzieci mogły dotknąć własnymi rękami, a nawet zrobić sobie zdjęcie w koronie
królewskiej.
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Podczas spotkania wszyscy mieli niebywałą okazję wysłuchania przepięknej przyśpiewki ludowej
pt. „Lipka”, w wykonaniu „Stopniczanek”, a nawet
włączenia się we wspólny śpiew razem z Paniami.
Najmłodsi mogli również zasmakować przepysznych wypieków domowych: ciasta drożdżowego
oraz „orzeszków”, przygotowanych specjalnie przez
Panie oraz zobaczyć jak tworzy się łabędzia z papieru. Panie ze Stowarzyszenia zasypały wszystkich
upominkami: rękodziełem oraz gadżetami, związanymi z Zamkiem Królewskim w Stopnicy, za które
biblioteka niezmiernie dziękuje.
Biblioteka składa serdeczne podziękowania na
ręce Pań ze Stowarzyszenia „Stopniczanki” za przepiękne, edukacyjne spotkanie, które ukazało najmłodszemu pokoleniu dziedzictwo kulturowe oraz
bogatą tradycję kulturalną regionu oraz być może,
zaszczepiło w nich chęć kultywowania tych pięknych zwyczajów. Biblioteka składa też serdeczne podziękowania na ręce Pani Renaty Sztuk, nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej za owocną współpracę
i zorganizowanie przyjścia uczniów do biblioteki.
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Maria Pałka
• Autorka jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku-Zdroju

WYCIECZKA EDUKACYJNA – „NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE”. TARGI KIELCE 2019
W dniu 28.03.2019 r. uczniowie naszego Ośrodka odwiedzili Targi Kielce - wystawę „Przemysłowa
Wiosna”. Kilkuset wystawców z kraju i zza granicy
prezentowało najnowsze technologie z dziedziny
robotyki, automatyki, mechaniki, hydrauliki oraz
pneumatyki. Uczniowie kierunków technik informatyk, technik mechanik oraz branżowej szkoły I stopnia najbardziej zafascynowani byli: drukarkami 3D,
skanerami 3D, robotami przemysłowymi, technologiami laserowymi, urządzeniami do spawalnictwa
oraz obrabiarkami do obróbki metali. Szczególnie
interesujące były obrabiarki czwartej generacji do
inteligentnej obróbki metali, przygotowane do pracy w środowisku smart faktory, czyli współpracy
z systemami IT zarządzającymi firmą i jej produkcją.

myśle lotniczym (Boeing) oraz w przemyśle medycznym, chemicznym oraz wzornictwie przemysłowym
i jubilerstwie.

Niezwykłą ciekawostką była również technologia
druku 3D z metalu. Zamiast frezować, ciąć i wiercić
przedmioty z metalowych bloków można wykonywać je z proszku metalicznego przy pomocy lasera. Wydrukowane części charakteryzują się złożoną
geometrią, wysoką dokładnością i dobrą jakością
powierzchni.
Technologia ta wciąż jest rozwijana i przewiduje
się, że zastąpi obecne technologie produkcji skomplikowanych części. Obecnie stosowana jest już
w przemyśle samochodowym (Opel, Audi), w prze-
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Barbara Żurek
• Autorka jest nauczycielką w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie

Z ŻYCIA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
W PACANOWIE
KRASNOLUDKI I MUCHOMORKI W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W PACANOWIE
„Każdy z nas jest inny” - to temat rozmowy, którą rozpoczęło się spotkanie 3 i 4-latków z paniami
w bibliotece. Po powitaniu przez panią dyrektor
Annę Szcześniak i panią Joannę Tomaszewską-Wleciał każde dziecko krótko opowiedziało coś o sobie.
Każdy czymś się wyróżnia, inaczej wygląda, coś
innego lubi i dzięki takim cechom jest wyjątkowy.
Z wielkim zainteresowaniem przedszkolaki obejrzały teatrzyk kamishibai zwany „papierowym teatrem”
lub „teatrem obrazkowym”, w którym bohaterem
było „Brzydkie kaczątko”. Opowiadanie ilustrowane
w formie papierowych „slajdów” i wyjątkowy nastrój pozwoliły osiągnąć magiczny efekt koncentracji, a ta forma opowiadania to prawdziwe teatralne
doświadczenie. Była też zabawa naśladowcza przy
muzyce „wujcio-wariatuńcio”, po której każde dziecko otrzymało kartkę z wymalowanym kapeluszem,
do którego należało dorysować „wujcia wariatuńcia”
według swojego pomysłu. To zadanie ćwiczące kreatywność maluchy wykonały wspaniale. W kolejnej
zabawie przy muzyce „Wyjątkowa dyskoteka” były
obroty, pajacyki, przysiady i wszelkie inne figury.
Kończąc spotkanie przedszkolaki złożyły Paniom ży-

czenia z racji przypadającego w tym miesiącu Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek. Wszystkie dzieci zostały
zaproszone do korzystania z biblioteki. Otrzymały
kartę wpisu, zakładkę do książki i kolorową naklejkę.

Dziękujemy za miłe spotkanie i super zabawę, bo
przecież nauka przez zabawę to dla dziecka super
sprawa! Do tego wyjątkowego miejsca jakim jest biblioteka warto często zaglądać!
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PRZEDSZKOLAKI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Dom pomocy społecznej kojarzy nam się ze starością, smutkiem, chorobą. A przedszkole? Radość,
zabawa, kolory, dzieciństwo. To dwa światy, które
pozornie nic nie łączy. Jednak jest takie miejsce,
w którym mogą się spotkać. To Dom Pomocy Społecznej w Słupi prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Albertynek.
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola
w Pacanowie od wielu lat są tam zapraszane na występy. Miały także okazję wiele razy oglądać przedstawienia w wykonaniu mieszkanek DPS-u na scenie
Europejskiego Centrum Bajki. Tym razem 20 marca
2019 r. przedszkolaki z grup najmłodszych „Krasnoludki” i „Muchomorki” razem z panią dyrektor
Z. Belon i wychowawczyniami E. Nowak i B. Żurek
gościnnie zaprezentowały program słowo-muzyczny „Wiwat kobiety”. Wyjazd do Słupi to była prawdziwa wyprawa dla maluchów, bo oprócz małych aktorów pojechały też kostiumy i rekwizyty niezbędne
do występów. Sam przejazd autobusem był nie lada
frajdą. Przedszkolaki spotkały się z cudownym przyjęciem, nagradzane były gromkimi brawami i uśmiechami. Za występ otrzymały słodkości i zaproszenie
na kolejne odwiedziny. Przedstawiciel małych mężczyzn przekazał na ręce siostry Nikodemy życzenia
i kwiatek, a spotkanie zakończyła wspólna zabawa
pań i przedszkolaków. To była dla dzieci prawdziwa
lekcja wychowawcza, która uczy szacunku do osób
starszych i życzliwości dla drugiego człowieka.
Takie wzruszające spotkania odległych pokoleń
mają terapeutyczną moc dla obu stron, zmieniają
na lepsze, wyzwalają pozytywne emocje. To czas
otwierania serca i oczu na drugiego człowieka.
Dziękujemy za zaproszenie i wspaniałe spotkanie.

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” - PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI
ANTYTYTONIOWEJ
Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych w wychowaniu zdrowotnym dziecka – pierwszy etap nabywania wiedzy na
temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to
również z poznawaniem sposobów radzenia sobie
w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko
narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób
palących. Postawa obronna wobec zjawiska palenia
tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku
przedszkolnym, może owocować przez całe życie.
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Celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach,
gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach
lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń, wykształcenie
umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość
dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat
skutków palenia papierosów, wrażliwości dzieci na
miejsca, w których mogą być narażone na dym.

29

Na koniec spotkania przedszkolaki odpowiadały
na zadawane pytania, wykazały się zdobytą wcześniej wiedzą i bez problemu rozróżniały zagrożenia
dla zdrowia związane z paleniem tytoniu i przebywaniem w obecności osób palących (bierne palenie)
oraz wymieniały zagrożenia dla środowiska związane z dymami przemysłowymi. Zaangażowanie rodziców i dzieci w realizację programu wzmocniło
więzi rodzinne, pogłębiło relacje pomiędzy przedszkolem a domem.
Program ten realizowany jest w Samorządowym
Przedszkolu w Pacanowie od kilku lat. W ciągu całego roku szkolnego odbywają się zajęcia, które
skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez
oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci, dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Podsumowaniem programu,
które odbyło się 17.06.2019 r. było przedstawienie
pod hasłem „WALCZ Z DYMEM” przygotowane przez
przedszkolaków pod kierunkiem pani Ewy Nowak
i pani Ewy Kapusty. W krótkiej inscenizacji wykorzystany został wiersz J. Tuwima „Lokomotywa”, piosenka „Powietrze”, w której proszą dzieci, by Ziemia
była wolna od dymu i zanieczyszczenia, by świeżym
powietrzem wokoło pachniało i o „Dinku-dinozaurze”, który ucieka przed dymem, nie lubi palaczy, bo
papieros to wróg, który zabiera zdrowie.

ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI
Niezapominajki to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem, patrzą rybim oczkiem.
Gdy się płynie łódką, śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie: „Nie zapomnij o mnie”
M. Konopnicka

Dzień Polskiej Niezapominajki – święto przyrody
obchodzone corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska. Dodatkowo „niezapominajka” ma
na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil
w życiu, osób, miejsc, sytuacji i lokalnych tradycji.
W sekretnym języku kwiatów, niebieski kolor zarezerwowany jest dla wzniosłych uczuć. W ten sposób
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te niepozorne, ale piękne kwiatki stały się symbolem miłości do człowieka, miłości do Ziemi.
Ciekawostką jest to, że oprócz walorów dekoracyjnych, ziele to sprawdzi się jako podstawa do sporządzenia nalewki pomocnej w uporczywym kaszlu, zapaleniu oskrzeli, zapaleniu krtani i gardła oraz
przy krwotokach z nosa. Poleca się również kąpiel
w niezapominajce dla zdrowego snu – odgoni koszmary i zapobiegnie bezsenności.
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Dzień Niezapominajki, który jednocześnie był
Dniem Niebieskim w grupie „Muchomorków” w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie odbył się
15 maja w udekorowanej niezapominajkami Sali,
a dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola ubrane
na niebiesko.
Przedszkolaki wspaniale się bawiły, miały możliwość rozwijania swojej wrażliwości estetycznej,

muzycznej i plastycznej, a przede wszystkim kształtowały w sobie postawy proekologiczne.
To sympatyczne, polskie święto to jeszcze jedna wspaniała okazja, aby w dzieciach kształtować
miłość, przyjaźń, opiekuńczość i tolerancję. Niezapominajka – to symbol pięknej polskiej przyrody.
Bądźmy z niej dumni, ale zróbmy też wszystko co
w naszej mocy, aby uchronić ją przed zniszczeniem.

DZIEŃ TĘCZY U „MUCHOMORKÓW”
Tęcza – zjawisko optyczne i meteorologiczne,
występujące w postaci charakterystycznego wielobarwnego łuku powstającego w wyniku rozszczepienia światła widzialnego, zwykle promieniowania
słonecznego, załamującego się i odbijającego wewnątrz licznych kropli wody (np. deszczu lub mgły)
mających kształt zbliżony do kulistego. To krótka
definicja tęczy.
Każdy na pewno niejeden raz obserwował to
zjawisko na niebie. Kolorowy łuk bardzo podoba
się dzieciom i chociaż nie potrafią wytłumaczyć na
czym polega to zjawisko to nawet czterolatki w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie wiedzą, że
tęczę możemy zobaczyć wtedy, kiedy świeci słońce
i jednocześnie pada deszcz.
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Podczas kolejnych już zajęć z realizowanego
programu „Kraina Barw” przedszkolaki z grupy „Muchomorki” rozwijały i doskonaliły umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów. Do takich zabaw
z kolorami można wykorzystać właśnie tęczę. „Historia tęczy” z książki pt: „Mądrość serca” pozwoliła poznać dzieciom wszystkie kolory siedmiobarwnego
łuku i przekonać się, że w przyrodzie każdy kolor jest
bardzo ważny i potrzebny, a wszystkie razem tworzą
niepowtarzalnie piękne zjawisko na niebie. Na podstawie obrazków dzieci określiły kolejność występujących w tęczy kolorów, a także podawały przykłady,
co w przyrodzie występuje w danym kolorze. Wysłuchały też wiersza M. Konopnickiej „Tęcza”, była zabawa ruchowa inhibicyjno-incytacyjna „Słonko świeci
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- deszcz pada” oraz zabawa dydaktyczno-ruchowa
„Bawimy się kolorami tęczy”.
W „Dniu Tęczy” „Muchomorki” przyszły do przedszkola w ubraniach w różnych kolorach, które nazy-

wały i odszukiwały w zabawie z chustą animacyjną.
Barwy tęczy wykorzystały też wykonując piękne kameleony. Wesoły dzień zakończył się kolorowaniem
tęczy. To był wyjątkowo kolorowy dzień!

PIERWSZY DZIEŃ W NOWYM PRZEDSZKOLU!
Po oficjalnym otwarciu w sobotę 1 czerwca 2019 r.
nowego Samorządowego Przedszkola w Pacanowie na
Radziwiłłówce - wszyscy gotowi do pracy - personel
i dzieci. Od samego rana z uśmiechem na buziach
przedszkolaki wchodziły do nowego przedszkola.
Pierwsze zabawy, zajęcia w pięknych salach, zabawy
na placu przedszkolnym, pierwsze posiłki w jadalni,
zwiedzanie nowych pomieszczeń przedszkolnych.
Teraz każdy oddział ma przestronną i słoneczną
salę z łazienką obok. Jest nowoczesna kuchnia ze
stołówką, kolorowa szatnia, sala rekreacyjna, która
może służyć jako miejsce zabaw, ćwiczeń i być miejscem dziecięcych bali czy zebrań z rodzicami.
Nowe, piękne, nowoczesne przedszkole jest spełnieniem marzeń nie tylko dzieci.
Niech każdy dzień tu spędzony przynosi im wiele wspaniałych przygód, dziecięcych przyjaźni oraz
radości z beztroskiej zabawy. Niech to przedszkole
będzie miejscem bezpiecznym, przyjaznym i otwartym na ich potrzeby.
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Ewa Tarapata
• Autorka jest nauczycielem - bibliotekarzem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Kielcach, Filii w Busku-Zdroju

EDUKACJA MUZYCZNA CARLA ORFFA - ZESTAWIENIE
BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE
Carl Orff - niemiecki kompozytor, pedagog i dyrygent XX wieku, opracował własną metodę wychowania muzycznego dzieci, której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach
perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w skład
którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki,
grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne). Metoda Carla Orffa duży nacisk kładzie na improwizację
i rozwijanie ekspresji; najważniejszym elementem
w muzykowaniu jest rytm.
Poniższe zestawienie bibliograficzne zawiera
wybraną literaturę przedmiotu, dotyczącą edukacji
muzycznej Carla Orffa. Zestawienie zostało sporządzone w oparciu o wybrane zbiory, znajdujące się
w buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach i zawiera 53 pozycje.
Wydawnictwa zwarte i fragmenty z prac zbiorowych:
1. Burowska, Zofia: Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole / Zofia Burowska; [ćw. w rozdz.
VII przygot. Irena Antoń i Anna o Mikulska].
- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. – S. 38-43: Kształcenie twórczych zdolności muzycznych u dzieci. Systemy kształcenia aktywności muzycznej wg C.
Orffa.
2. Burowska, Zofia: Współczesne systemy wychowania muzycznego / Zofia Burowska.
- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - 351, [1] s. Zastosowanie
systemu Orffa do muzykowania i tworzenia
przez dzieci muzyki „elementarnej”.
3. Jąder, Mariola: Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Wyd. 4.
- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015.
– S. 73-78: Opowiadamy bajki metodą Carla
Orfa.
4. Klim-Klimaszewska, Anna: Pedagogika przedszkolna: nowa podstawa programowa / Anna
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Klim-Klimaszewska. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wydawniczy ERICA, 2011. – S. 294-304:
Scenariusze zajęć z wykorzystaniem metody
Carla Orffa.
Przychodzińska, Maria: Muzyka i wychowanie / Maria Przychodzińska-Kaciczak. - [Wyd.
2 popr.]. - Warszawa: „Nasza Księgarnia”, 1979.
– S. 27-38: Teoretyczne założenia i praktyka
wychowania muzycznego według Carola
Orffa.
Przychodzińska, Maria: Polskie koncepcje
powszechnego wychowania muzycznego:
tradycje - współczesność / Maria Przychodzińska-Kaciczak. -Warszawa: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1979. – S. 177-181:
System wychowania muzycznego według
Carola Orffa.
Uchyła-Zroski, Jadwiga: Gra na instrumentach ulubionym zajęciem dziecka według
Shinichi Suzuki i Carla Orffa // W: Dziecko
w świecie zabawy: zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / red. Bronisława Dymara. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. – S. 172-174.
Uchyła-Zroski, Jadwiga: Śpiewaj i baw się
z nami / Jadwiga Uchyła-Zroski // W: Dziecko
w świecie zabawy: zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / Bronisława
Dymara, Alina Górniok-Naglik, Jadwiga Uchyła-Zroski. - Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. - S. 147-186.
Więckowski, Ryszard: Pedagogika wczesnoszkolna / Ryszard Więckowski. -Wyd. 2 popr.,
uzup. i zaktual. - Warszawa: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – S. 197-203:
Edukacja muzyczna. Edukacja muzyczna
oparta na systemie wychowania muzycznego Carola Orfa.
Więckowski, Ryszard: Pedagogika wczesnoszkolna / Ryszard Więckowski. -Wyd. 3 popr.,
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uzup. i zaktual. - Warszawa: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1998. – S. 202-208:
Edukacja muzyczna. Edukacja muzyczna
oparta na systemie wychowania muzycznego Carola Orfa.
Wydawnictwa ciągłe:
11. Brzeska, Małgorzata: Na hali: zabawy relaksacyjne / Małgorzata Brzeska, Małgorzata Woźniak // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2008,
nr 9, s. 44-46.
12. Cieślik-Klauza Joanna: O aktywności muzycznej / Joanna Cieślik-Klauza // „Wychowanie
Przedszkolne”. - 2006, nr 3, s. 8-11. Umuzykalnienie wg Carla Orffa i Emila Dalcroze’a.
13. Coloman, Kallos: Pedagogika Carla Orffa
w działalności Instytutu C. Orffa Uniwersytetu „Mozartem” w Salzburgu / Kallos Coloman
// „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2008,
nr 3, s. 16-20.
14. Dencikowska, Beata: Muzyka jako jedna
z form intensyfikujących zajęcia ruchowe /
Beata Dencikowska // „Lider”. - 2008, nr 9, s.
17-18. Min. wg metody Carla Orffa. Rytmika.
Umuzykalnienie.
15. Drogosz, Elżbieta: Jeszcze raz o metodzie Orffa / Elżbieta Drogosz // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1998, nr 6, s. 461-463
16. Forecka-Waśko, Katarzyna: Muzycznym krokiem z nowym rokiem / Katarzyna Forecka-Waśko // „Wychowanie w Przedszkolu”. 2019, nr 1, s. 10-13.
17. Fronczak, Joanna: Zabawy muzyczno-ruchowe z elementami pedagogiki Carla Orffa / Joanna Fronczak // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2016, nr 1, s. 22-24.
18. Gibadło, Lucyna: Przykłady ćwiczeń i zabaw
w edukacji wczesnoszkolnej z zastosowaniem metody Orffa / Lucyna Gibało // „Wszystko dla Szkoły”. - 2004, nr 2, s. 1-2.
19. Gniewkowski, Wacław: Ćwiczenia ruchowe
według metody Orffa / Wacław Gniewkowski
// „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1990, nr 8,
s. 432-433.
20. Gniewkowski, Wacław: Metody twórcze w interpretacji Rudolfa Labana i Karola Orffa / Wacław Gniewkowski, Irena Olszewska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1983, nr 5, s. 274-282
21. Gniewkowski, Wacław: Metody twórcze
WF... / Wacław Gniewkowski // „Wychowanie
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22.

23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.

w Przedszkolu”. - 2008, nr 10, s. 34-37. M.in.
wg metody Carla Orffa.
Grzybowska, Adela: Opowiadamy bajki metodą Carla Orffa / Adela Grzybowska, Alina
Markowska // „Wychowanie w Przedszkolu”.
- 2003, nr 2, s. 102-103.
Gwizdalanka, Danuta: Magia muzyki. Muzyka
a słowo / Danuta Gwizdalanka // „Wychowanie Muzyczne”. - R. 56, nr 5 (2012), s. 13-20.
Herzyk, Ewa: Metoda Orffa w nauczaniu dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym / Ewa Herzyk //
„Rewalidacja”. - 2004, nr 1, s. [102]-108.
Jakóbczak-Drążek, Katarzyna: Życie i twórczość Carla Orffa / Katarzyna Jakóbczak-Drążek // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. 2008, nr 3, s. 4-7.
Jankowski, Wojciech: Czy pedagogika muzyki
istnieje? / Wojciech Jankowski // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2012, nr 3, s. 54-58.
Kisiel, Mirosław: Elementy systemu Karola
Orffa w edukacji muzycznej / Mirosław Kisiel
// „Życie Szkoły” . - 1993, nr 4, s. 199-204.
Kiwior, Katarzyna: Jesienne zabawy muzyczne / Katarzyna Kiwior // „Wychowanie
w Przedszkolu”. - 2010, nr 8, s. 42-45.
Kondracka-Zielińska, Anna: Czy muzyka jest
potrzebna literaturze?: ćwiczenia literacko-muzyczne / Anna Kondracka-Zielińska //
„Język Polski w Liceum”. - 2005/2006, nr 4, s.
61-65. „Carmina Burana” Carla Orfa. Przygotowanie ucznia do odbioru muzyki poważnej.
Kosmiczna wyprawa: scenariusz zajęć prowadzonych metodą C. Orffa dla 4-latków //
„Wychowanie w Przedszkolu”. - 2016, nr 7, s.
62-63.
Koszewska, Beata: Zabawy z gazetami / Beata
Koszewska // „Wychowanie w Przedszkolu”. 2010, nr 3, s. 35-36.
Kusz, Jerzy: Instrumentarium Orffa w umuzykalnianiu dzieci / Jerzy Kusz // „Wychowanie
w Przedszkolu”. - 1980, nr 4, s. 361-365.
Małycha-Duda, Renata: Zabawy dla najmłodszych: przykłady zabaw z zastosowaniem
metody Carla Orffa / Renata Małycha-Duda //
„Świetlica w Szkole”. - 2008, nr 1, s. 28.
Michalak, Beata: Bibliografia prac związanych
z koncepcją edukacji muzycznej Orffa / Beata
Michalak // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2008, nr 3, s. 69-71.
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35. Michalak, Beata: Recepcja systemu Carla Orffa w Polsce / Beata Michalak // „Wychowanie
Muzyczne w Szkole”. - 2008, nr 3, s. 8-15.
36. Nowociński, Władysław: Umuzykalnienie
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Władysław Nowociński // „Szkoła Specjalna”. - 1994, nr 3, s. 170-177.
37. Nowakowska K.: Metoda gimnastyki twórczej
B. Orffa z elementami metody R. Labana / K.
Nowakowska // „Wychowanie w Przedszkolu”.
- 1984, nr 7-8, s. 462-465.
38. Piotrowska, Anna: Znaczenie muzyki i wychowania muzycznego w kulturze europejskiej /
Anna Piotrowska // „Edukacja i Dialog”. - 2001,
nr 1, s. 50-55.
39. Prokosz, Małgorzata: Umuzykalnienie dzieci sprzyja rozwijaniu ich twórczej aktywności: teorie i praktyki E. J. Dalcroze’a i K. Orfa /
Małgorzata Prokosz // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1990, nr 8, s. 412-418.
40. Rakowska, Elżbieta: Muzykowanie z instrumentarium orffowskim / Elżbieta Rakowska
// „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2008,
nr 3, s. 34-43.
41. Sacher, Wiesława Aleksandra: Ekspresja muzyczna dziecka w szkole ogólnokształcącej /
Wiesława Aleksandra Sacher // „Wychowanie
Muzyczne w Szkole”. - 2003, nr 3, s. 123-127.
42. Siudak, Urszula: Umuzykalnienie dzieci trzyletnich / Urszula Siudak // „Wychowanie
w Przedszkolu”. - 2003, nr 6, s. 342-344.
43. Smoczyńska, Urszula: „ORFF” w polskich szkołach: z Urszulą Smoczyńską - założycielką
i prezes Polskiego Towarzystwa Carla Orffa
/ rozm. Beata Michalak // „Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2003, nr 3, s. 115-122.

44. Smoczyńska, Urszula: Zabawy i ćwiczenia ruchowe / Urszula Smoczyńska // „Wychowanie
Muzyczne w Szkole”. - 2008, nr 3, s. 46-47.
45. Sołtysik, Agnieszka: Elementy systemu Carla
Orffa na lekcjach muzyki na przykładzie cyklu „Klucz do muzyki” / Agnieszka Sołtysik //
„Wychowanie Muzyczne w Szkole”. - 2008, nr
3, s. 27-33.
46. Sokołowska, Anna: Terapia zaburzeń psychoruchowych i emocjonalnych u dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym / Anna
Sokołowska, Małgorzata Urynek // „Szkoła
Specjalna”. - 1996, nr 1, s. 36-40.
47. Stępień, Elżbieta: Zabawy metodą Karola Orffa / E. Stępień // „Wychowanie w Przedszkolu”.
- 1992, nr 3, s. 170-171.
48. Szałek, Anna: Koncepcja Carla Orffa w kreatywnych działaniach muzycznych ucznia
/ Anna Szałek // „Wychowanie Muzyczne
w Szkole”. - 2008, nr 3, s. 21-26.
49. Szatan, Beata: Marcowa pogoda / Beata Szatan // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 1996, nr
3, s. 166-168.
50. Tarczyński, Jacek: Budowa i wykorzystanie
prostych instrumentów muzycznych: (według
idei Carla Orffa) / Jacek Tarczyński // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2006, nr 2, s. 35-39.
51. Wałaszewska, Izabela: 7 [siedem] przykazań
orffiańskich / Izabela Wałaszewska // „Wychowanie Muzyczne”. - 2016, nr 1, s. 39-41.
52. Wałaszewska, Izabela: Polskie Towarzystwo Carla Orffa / Izabela Wałaszewska // „Wychowanie
Muzyczne w Szkole”. - 2008, nr 3, s. 66-68.
53. Wojciechowska, Katarzyna: Dialog w edukacji
dziecka: przez muzykę, z muzyką, dla muzyki
/ Katarzyna Wojciechowska // „Życie Szkoły”. 2010, nr 3, s. 15-17.

Franciszek Rusak
• Polonista, społecznik, pomysłodawca i inspirator wielu działań społecznych i kulturalnych
w Busku. Był dyrektorem Buskiego Domu Kultury, współzałożycielem Towarzystwa
Miłośników Buska-Zdroju

BIAŁA PLAMA W HISTORII POLSKI
W tym roku przypada 731 rocznica śmierci Leszka
Czarnego. Busko - jako jedno z niewielu miast - szczyci
się wystawieniem pomnika zasłużonemu dla miasta

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

i kraju księcia, o którym z podręczników historii wiemy
wciąż za mało …
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Szkolny kurs historii Polski wyraźnie podkreśla
dzieje kraju nad Wisłą od panowania Mieszka I do
tzw. testamentu Bolesława Krzywoustego (1138 r.).
Potem nastąpił długi, bo liczący sobie 182 lata okres
zwany rozbiciem dzielnicowym, który został potraktowany prawie po macoszemu, choć w tym okresie
działo się na ziemiach polskich wiele ciekawych rzeczy. Polska nie była wyjątkiem. Procesowi rozbicia
uległy Czechy, Ruś, Niemcy, Francja, Anglia i inne.
Rzeczą wspólną dla wymienionych krajów była chęć
ponownego zjednoczenia małych księstw w większe organizmy państwowe. Każdy kraj rozdrobniony
wybrał inną drogę zjednoczenia. Najczęściej była to
siłowa akcja mocniejszego, ambitnego i pozbawionego hamulców moralnych księcia, który bez litości
usuwał z tronów książęcych swych kuzynów, a jego
ziemie przyłączał do swojej. Niemal cała Europa była
pogrążona w wojnach bratobójczych.
Książę Bolesław Krzywousty, który za życia przeżył długotrwałą wojnę z bratem Zbigniewem o tron,
chciał zaoszczędzić podobnych przeżyć swym czterem synom, toteż zrobił wszystko, aby w przyszłości
nie doszło do bratobójczych walk, a równocześnie
chciał sprawiedliwie wywianować wszystkich synów, pomijając ogólnie przyjętą tradycję, że tron
ma dziedziczyć tylko jeden wskazany potomek. Nie
chcąc osłabić militarnie państwa, ustanowił tzw.
prawo senioratu polegające na daniu najstarszemu w rodzie władzy zwierzchniej nad młodszymi
kuzynami. Domniemywał, że ten plan zapobiegnie
wewnętrznym waśniom, a równocześnie pozwoli jednoczyć siły w razie zagrożenia zewnętrznego.
Nie przewidział, że rzeczywistość może całkowicie
zniweczyć ów pozornie logiczny plan. Istotnie nie
potrzeba było długo czekać, bo już jego synowie
zaczęli ze sobą zawzięcie walczyć o tron krakowski.
Nasi kronikarze, a potem historycy oceniając
poczynania poszczególnych synów Bolesława nie
ustrzegli się subiektywizmu. Z takich czy innych
względów brali stronę to jednego to drugiego z Bolesławowiców, a potem ich potomków. Najgorzej
byli na ogół oceniani książęta nazbyt srodzy lub nazbyt niedołężni. Tymczasem w Europie ogarniętej
wojnami domowymi trony po prostu ociekały krwią.
Pretendenci do tronu chcąc usunąć rywali zabijali
nie tylko ich, lecz także całe ich rodziny, aby nikt już
nie mógł w przyszłości upomnieć się o władzę. Średniowiecze w Europie było bardzo okrutne i bardzo
krwawe. Na tle nieludzkich wojen wewnętrznych na
naszym kontynencie piastowscy książęta nie wypa-
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dają tak źle, choć nie zabrakło pojedynczych wypadków, potyczek, bitew, uwięzień, zdrad, a nawet
skrytobójstw. Takie to były czasy i takie stosowano
metody.
Nasza historia, która powstawała w XIX wieku,
a więc w sytuacji zniewolenia narodowego, dla „pokrzepienia serc” na ogół „wybielała” naszych książąt,
a jeżeli któreś z nich popełniło karygodny czyn, to
usprawiedliwiono go wpływem złego doradcy lub
żony (najczęściej Niemki).
Trudno też było pisać historię Polski z lat 1138 –
1320, skoro tej Polski nie było. Były zrazu cztery księstwa, a one się z czasem coraz bardziej dzieliły, więc
gdzie tu mówić o Polsce. Jedynie Kraków - stołeczne miasto i Gniezno – miejscowość archidiecezjalna, świadczyły o dawnej państwowości określonego
terytorium, na które ostrzyli zęby zaborczy sąsiedzi
(Brandenburgia, Czechy, Krzyżacy, Ruś).
Przez 180 lat namnożyło się na ziemiach polskich
książąt i książątek, których ani zliczyć, ani określić ich
drzewa genealogiczne. Aby nie komplikować i tak
zagmatwanych dziejów księstw i książąt dzielnicowych, historycy na ogół po prostu omijali ten okres
i bez zbędnych skrupułów zaczęli poważnie opisywać dopiero okres trudnego procesu jednoczenia
Polski zainicjowanego i zakończonego przez Władysława Łokietka. A przecież wiadomo, że wśród władców dzielnicowych bywali mądrzy, dalekowzroczni
i dzielni władcy, którzy dbali o rozwój swoich dzielnic, a nawet myśleli o ich zjednoczeniu.
Wśród takich książąt jak Henryk Brodaty, Henryk Probus, Przemysław II znalazł się także Leszek
Czarny, który przemyśliwał jakby tu bez zbędnego
rozlewu krwi bratniej zjednoczyć rozbitą Polskę. Nie
zdążył tego dokonać. Leszkowe dzieło dokończył
jego młodszy brat, wspomniany wyżej Władysław
Łokietek. O Leszkowych zamierzeniach mało już kto
pamięta. A przecież zasłynął z akcji lokowania miast,
dążył do wzmocnienia władzy centralnej, wzmacniał
ze skutkiem obronność
kraju i wytyczył na długie
lata kierunek polityki zagranicznej. Ale tylko Busko
dostrzegło jego niedocenioną przez historyków
działalność. Dlatego w Busku powstał jego pomnik.
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Iwona Oleksy
Beata Percik
• Autorki są nauczycielkami w Publicznym Przedszkolu Samorządowym im. Parkowe Skrzaty
w Kazimierzy Wielkiej

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM.
„PARKOWE SKRZATY” W KAZIMIERZY WIELKIEJ
Za siedmioma górami za siedmioma rzekami…
Dawno, dawno temu…
Słowa, którymi zaczyna się zazwyczaj niejedna
bajka, niejedna klechda, którą opowiadali dziadowie,
którą myśmy opowiadali i które opowiadać będą
nasze dzieci. Ale do tej opowieści pasują raczej słowa „za laskiem przy ruczaju”… Bo w parku miejskim
i nad rzeczką było sobie królestwo dzieci. I wcale nie
tak dawno, bo zaledwie pół wieku wcześniej a więc
za życia niejednej z tych osób, które to czytają, miało
się całkiem dobrze. Była to kraina niewielka, ale jakże
szczęśliwa i to przez cały rok. I nie jak w bajce - najważniejsze były dzieci, nie Król.
Miejsce faktycznie było malownicze i urokliwe
a zarazem ciche i spokojne - jednym słowem sielskie… pełne zieleni, ptaków, ze spacerującymi pawiami i sarenkami, z płynącą w pobliżu rzeczką.
W takim to otoczeniu ogródka jordanowskiego
dzieci miały się znakomicie. Do głównych atrakcji
latem należy zaliczyć basen… tak, tak dobrze widzicie… BASEN! (jak to pięknie brzmi – lata 60-te
i basen). Był to, co prawda betonowy zbiornik o głębokości do kilkudziesięciu centymetrów, z możliwością wymiany wody, na odkrytym terenie, ale jednak
BASEN!. Można było wejść popluskać się, ochłodzić,
ach jak było wspaniale (tak... pamiętam te czasy). Takie tam huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, piaskownice
były tylko dodatkiem. Jakież wspaniałe były tam „letnie kolonie” w okresie wakacyjnym, które spełniały
warunki dziennej „ochronki” dla dzieci, których rodzice pracowali. Jakie smaczne posiłki były wydawane
w drewnianym zielonym baraku…
Zimą najważniejszą atrakcją były dwa wspaniałe
tory do zjeżdżania: jeden wyczynowy dla „dorosłej
dzieciarni” – całe dwa metry wyższy od drugiego.
Oprócz tego wszelkiej maści różnego rodzaju nasypy, skocznie narciarskie i lodowisko dla szczęśliwych
posiadaczy łyżew.
Ale wracając do meritum sprawy, w tymże parku,
na istniejącej już bazie zaplanowano i wybudowano
przy dużym udziale pracującej w czynie społecznym
społeczności kazimierskiej piękny „Pałac Młodzieży”.
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Fakt, że jak to zazwyczaj za tamtych czasów bywało, ze słowa „pałac” i ze słowa „młodzieży” został jedynie skromny parterowy budynek, ale z obszernymi
salami. Piaski czasu zasypały pierwotne plany, a budynek w efekcie został przeznaczony na inne cele,
a zwykła ziemia zasypała wspaniały „basen”, że znikły
domki kempingowe i zielony baraczek, że deszcze
i przyroda zniwelowały górkę saneczkową, zostało to,
co najważniejsze: miejsce i dusza tego miejsca. Ptaki,
które tak samo śpiewały 50 lat temu, drzewa, które
dają taki sam cień jak 50 lat temu i kasztany, które co
roku kwitną tak samo. I najważniejsze: DZIECI, które bez względu na czasy w jakich żyją są tak samo
beztroskie, szczęśliwe i radosne, tak samo się śmieją i smucą, mają swoje problemy większe i mniejsze.
I my, którzy kiedyś byliśmy jak te dzieci, a teraz dajemy im poczucie bezpieczeństwa, wpajamy wiedzę
i umiejętności potrzebne w obecnym czasie. Zmienił
się również plac dookoła przedszkola: inne wyposażenie, inne przeznaczenie, ale również i to, co było,
jest i będzie podstawą, czyli huśtawki, zjeżdżalnie
i takie tam wynalazki mniejsze i większe.
W takim to miejscu Anno Domini 1969 roku swoje
podwoje otworzyło Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej. W pięknej bazie lokalowej, w miesiącu listopadzie, grono pedagogiczne i przedszkolaki
inaugurowały rok szkolny. Ówczesna kadra pedagogiczna liczyła siedem osób, łącznie z Panią Dyrektor
Danutą Ozierów i siedmioma osobami personelu
pomocniczego. Lata następne to wszelkiego rodzaju sukcesy mniejsze i większe. W 1976 roku patronat
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nad przedszkolem objął Zakład Ceramiki Budowlanej w Odonowie. Po prawie 10 latach od rozpoczęcia
działalności w grudniu 1978 roku odbyła się uroczystość otwarcia popularnej „Rotundy”. Kolejne lata to
także zmiany personelu pedagogicznego i pomocniczego. Dyrektorami przedszkola były w kolejnych
latach:
1969 – 1978 Danuta Ozierów
1978 – 1979 Helena Hil
1979 – 1983 Józefa Włusek
1983 – 1984 Barbara Klimczyk
1984 – 1987 Alicja Motyl
1987 – Kamila Pludrak
1988 – 1996 Halina Sitko
1996 – 1997 Jadwiga Wojas
1997 – 2005 Irena Tomal.
Rok 2005 to zmiany, które miały zasadniczy wpływ
na funkcjonowanie placówki. W tym to roku miało
miejsce połączenie dwóch przedszkoli w jedno, jako
Publiczne Przedszkole Samorządowe, a w efekcie
współczesna już historia „Parkowych Skrzatów”, którego Dyrektorem od momentu powołania do dziś
jest Pani Ewa Włusek. Nadrzędnym celem każdego
dyrektora było i jest zawsze, ponad wszystko dziecko
i jego dobro.

Jak zawsze przy takich okazjach budynek doczekał się niezbędnych zmian, remontów, adaptacji.
Doposażono i odnowiono również plac wokół przedszkola. Jak to już w Zjednoczonej Europie stało się
normą zniknęły płyty chodnikowe, trylinki i żwirki,
a zamiast nich pojawiła się kostka brukowa. Piękna
trawa koszona jest kosiarką, bo do lamusa poszła
kosa. Zabawki i urządzenia placu zabaw muszą spełniać normy bezpieczeństwa. Tylko jedna rzecz się nie
zmieniła – dzieci, były i są takie same. Ich żywiołowa
radość prowokuje w takich warunkach aktywność
fizyczną, umożliwia rekreację, a zarazem naukę. Doświadczona kadra ma nie tylko lata praktyki (jedni
więcej, drudzy mniej), ale także młodzieńczy zapał,
miłość do dzieci i pracy, którą traktują jak swoją misję.
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Łącząc doświadczenie i wiedzę umiejętnie wykorzystujemy te pierwsze lata życia dzieci. Okres, w którym ich chłonny umysł przyswaja wiedzę i umiejętności stanowiące solidny fundament dalszej nauki.
Przedszkolaki u nas zdobywają niezbędne kompetencje społeczne, emocjonalne i intelektualne, które
pozwalają im prawidłowo funkcjonować w otaczającym je świecie.

To, że potrafimy stworzyć ciepłą i miłą atmosferę
rodzinną ma ogromne znaczenie dla naszych podopiecznych, dla rezultatów naszej pracy i dla postrzegania naszej placówki przez innych. Najpiękniejszą
rzeczą, jaka nas potem spotyka, to odwiedziny bądź
oznaki sympatii ze strony dorosłych już podopiecznych. Niejedna z nas wychowuje już drugie pokolenie dzieci, co również świadczy o docenieniu naszej
placówki przez rodziców. W praktyce mamy 160-ciu
wychowanków, w siedmiu grupach wiekowych,
gdzie najmłodsze ma 2,5 roku, więc nabyta umiejętność zmiany pieluszki też czasami się przydaje.
W roku szkolnym 2018/2019 grono pedagogiczne liczyło 10 osób oraz 12 pracowników obsługi. Jak
wypada na Parkowe Skrzaty staramy się utrzymać
bajkową atmosferę sprzyjającą bliskiemu kontaktowi
z naszymi milusińskimi, ale że mamy już XXI wiek musimy przy tym stosować nowoczesne i adekwatne do
czasów metody pracy.
Nasze doświadczenie połączone z lokalizacją,
a nade wszystko chęci powodują, iż realizujemy wiele, wiele różnorodnych programów edukacyjnych
i profilaktycznych, wspierających realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz inicjujących nowe
rozwiązania w tym zakresie.
Osiągnięcie sukcesów rozwojowych dzieci nie należy do prostych i łatwych zadań. Podwaliny pod dalszą edukację muszą być naprawdę solidne. Dlatego
też, nowoczesne metody i formy pracy, które zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych, a przede
wszystkim zgodne z potrzebami rozwojowymi naszych wychowanków, są normą dla naszej kadry.
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Jak większość pedagogów, tak również i my, jako
najważniejszy cel widzimy dobro dziecka, ale oczywiście w tle zawsze jest rodzina, a więc praca i współpraca z rodzicami, którzy w większości w okresie
wczesnego rodzicielstwa są pełni obaw, rozterek
i wątpliwości. Wielokrotnie, tylko bardzo ścisła współpraca zagwarantuje osiągniecie prawidłowego celu.
Mając tak wspaniałe warunki wokół placówki możemy realizować wiele niezbędnych programów ekologicznych (Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Czyste Powietrze Wokół Nas), poznajemy przedstawicieli fauny
obserwując piękne zwinne wiewiórki śmigające po
gałęziach, bociany spacerujące dumnie w pobliżu
rzeki, ale również dzięcioły, jaskółki i wiele innych
przedstawicieli świata zwierzęcego. Dzieci potrafią
rozpoznać najczęściej spotykane drzewa i krzewy,
a ta nauka przychodzi im samoistnie, w sposób naturalny, w trakcie przebywania wokół placówki. Od
takich działań już tyko krok do dorosłej ekologii.

Nasze dzieci jak wszystkie inne były i będą ciekawe
takich rzeczy jak to, czy naprawdę w Pacanowie kozy
kują? Czy Skarbek jest dobry czy zły? Czy niedźwiedź
jest duży, a żyrafa ma długą szyję??? Aby im to w najprostszy sposób pokazać i uczynić naukę atrakcyjną
organizujemy wycieczki do Europejskiego Centrum
Bajki w Pacanowie, Kopalni Soli w Wieliczce, ZOO, ale
i manufaktury czekolady, fabryki bombek choinkowych, gospodarstwa agroturystycznego, teatru, kina
i wiele innych. Mamy również wycieczki trochę bliż-

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

sze i odwiedzamy Policjantów, Strażaków zapoznając
się z ich pracą. Stale współpracujemy z Biblioteką Publiczną, aby już od najmłodszych lat przyzwyczajać
dzieci do książki, jej magicznego dotyku i treści jakie
niesie mając cichą nadzieję, że ta moc okaże się silniejsza od smartfonów i tabletów. Akcja „Cała Polska
Czyta Dzieciom” realizowana jest również w naszym
przedszkolu. Już od małego uczymy również szacunku i patriotyzmu dla naszej Ojczyzny, również nie
pomijając naszej małej ojczyzny jaką jest Kazimierza
Wielka. Chlubą naszego miasta jest uczestnictwo naszych młodych artystów w finale WOŚP, którzy robią
prawdziwą furorę. No bo jak może być inaczej, gdy
na scenę wychodzi ponad setka wspaniale ubranych
roztańczonych i rozśpiewanych dzieciaków? Czy jest
serce, którego nie wzruszy ten wspaniały widok, czy
są ręce, które nie będą klaskały? – NIE MA!!!

Gdyby nasza „Rotunda” umiała mówić to... przez
te wszystkie lata, w których odbywały się niezliczone ilości bali karnawałowych, choinek, występów
artystycznych z różnych okazji, spotkań z rodzicami,
dziadkami na samo wspomnienie łza w oku się kręci.
Zresztą nie może być inaczej. Aby tym wspaniałym
dzieciakom zapewnić jak najlepszy start do dorosłej
edukacji oferujemy im również zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego, rytmiki, tańca, techniczne,
plastyczne, teatralne, logopedyczne.
W swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej
wykorzystujemy różnorodne metody, techniki
i koncepcje wspierające rozwój dzieci. Są to m.in.:
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•

dziecięca matematyka prowadzona według
koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.
Zielińskiej, wprowadzająca dzieci w świat matematyki w interesujący, bliski im sposób;
• metoda dobrego startu M. Bogdanowicz
oparta na zasadzie wielozmysłowego uczenia
się poprzez pobudzanie rozwoju psychomotorycznego, prowadzenie do integracji wzrokowo- słuchowo-dotykowo-kinestetycznoruchowej;
• metoda Dennisona - wykorzystanie roli ciała
w procesie myślenia i uczenia się, wpływ odpowiednich ćwiczeń angażujących obie strony ciała, uaktywniających obie półkule mózgu
na sferę intelektu człowieka;
• rozwiązywanie problemów wychowawczych
technikami A. Faber, E. Mazlish, umożliwiającymi lepszą komunikację, poprawiającymi
wzajemne rozumienie się dorosłych i dzieci,
wdrażającymi dzieci do umiejętnego radzenia
sobie z własnymi problemami;
• metoda Kniessów - atrakcyjny sposób na rozwijanie sprawności fizycznej małych dzieci,
eksperymentowanie środkami ruchowymi,
słuchowymi i wzrokowymi z wykorzystaniem
oryginalnych przyborów;
• metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne pozwalająca na rozszerzenie świadomości samego siebie, na nabieranie zaufania
do otoczenia, na pogłębianie kontaktu z innymi ludźmi;
• metoda C. Orffa rozwija korelację z kulturą rytmiczno-muzyczną i kulturą słowa;
• doskonalenie komunikacji i integracji społecznej poprzez wykorzystywanie grupowych gier
i ćwiczeń psychologicznych;
• uczenie radzenia sobie z emocjami
własnymi i innych ludzi w toku gier
i zabaw przeciwko agresji, na pokonywanie własnych słabości, rozpoznawanie i rozumienie uczuć.
Jak w każdym zawodzie, jak w każdej dziedzinie, tak i my mamy cele, które
w pracy z dzieciakami pragniemy osiągnąć.
Za priorytety naszej działalności uznaliśmy:
• uzyskanie maksymalnego zadowolenia i radości dziecka z pobytu
w naszym przedszkolu,
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•
•

rozwijanie twórczej postawy dziecka,
prowadzenie do wszechstronnego rozwoju
dziecka, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, percepcyjnymi i kreatywnymi,
• harmonijną współpracę domu i przedszkola
dla ukształtowania u dziecka pełnego poczucia bezpieczeństwa oraz wiary i ufności we
własne siły,
• umożliwienie przeżywania treści w formach
bliskich dzieciom, związanych z ich środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
• kształtowania trwałych postaw szacunku wobec najbliższych, poszanowaniu środowiska,
najbliższej tradycji i kultury,
• rodzice są naszymi partnerami w organizacji
procesu wychowawczo-dydaktycznego - dążymy do wspólnego celu, jakim jest dla nas
DZIECKO,
• szkolenia i doskonalenie zawodowe naszej kadry, innowacyjność podejścia do dziecka.
Jeśli uda się je uzyskać w całości, a taką mamy
nadzieję, mury naszej placówki opuszczą wspaniali
młodzi ludzie mający wsparcie ze strony rodziców
i pomoc ze strony pedagogów. To sukces wychowania dziecka na szczęśliwego, otwartego i mądrego
człowieka. To właśnie ten jeden najpiękniejszy dar
jaki my nauczyciele, rodzice możemy dać dziecku, to
prawdziwe wyzwanie, które wymaga od nas odwagi, odpowiedzialności i cierpliwości w odkrywaniu
potencjału dziecka. Kiedyś pewien rzeźbiarz powiedział, iż ta rzeźba była w tym kamieniu, ja tylko usunąłem zbędne kawałki i taka właśnie jest nasza praca. Doświadczenie w pracy wsparte wykształceniem
umożliwia zadbanie o umiejętności, które pomogą
dzieciom osiągnąć sukcesy w szkole, a później w dorosłym życiu.
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