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TECZKA NAUCZYCIELA | Rozmowa z rodzicami

Jeśli natomiast nie przeszkadza nam to, warto poinformować rodziców, by telefonowali tylko w ważnych spra-
wach. Definicja „ważnej sprawy” powinna być ustalona na zebraniu. Z pewnością ważną sprawą nie jest tele-
foniczne usprawiedliwianie nieobecności dziecka czy uprzedzenie o jego spóźnieniu. Do przekazywania takich 
wiadomości służy dziennik elektroniczny. Na pierwszym zebraniu należy także powiedzieć o tym, że życzymy 
sobie informowania o trudnych sytuacjach domowych. Wyjaśnijmy, że takie sytuacje mogą mieć wpływ na funk-
cjonowanie dziecka w szkole, a nasza prośba jest podyktowana troską o dobrostan wychowanków, a nie cieka-
wością. Na pewno rodzice odbiorą to pozytywnie. Czasami rodzic ma potrzebę mówienia o sprawach, które nie 
są bezpośrednio związane z celem spotkania. Wysłuchajmy przez moment i powróćmy do celu spotkania. Cel 
spotkania warto też przywoływać kilkukrotnie podczas rozmowy, daje to większą szansę na to, że obie strony 
skupią się na tym. 

PO SPOTKANIU

1. Obietnice – jeśli coś obiecaliśmy, to starajmy się rzeczonego słowa dotrzymać, np. zdajmy relację za pośred-
nictwem dziennika elektronicznego, że znamy już datę i miejsce organizacji zajęć wyrównawczych z chemii, 
napiszmy o rozwiązaniach ułatwiających planowanie nauki, o ile podczas spotkania nie chcieliśmy o nich 
mówić ad hoc i potrzebowaliśmy chwili na zebranie wniosków. Takim zachowaniem podkreślamy naszą od-
powiedzialność za wykonywaną pracę i wiarygodność. 

2. Partnerstwo – pamiętajmy, że rodzice to nasi partnerzy. Nie stoimy po przeciwnej stronie barykady, mamy 
ten sam cel – harmonijny rozwój dziecka.

Patron na miarę moich potrzeb
Scenariusz zajęć twórczych dla uczniów klas IV–VII

CZAS TRWANIA:
90 min.

CELE OGÓLNE:
 y analiza podobieństw pomiędzy różnymi religiami świata,
 y poruszenie kwestii emocjonalnych i duchowych potrzeb ludzkich,
 y rozwój kreatywności i innowacyjności,
 y wpajanie szacunku dla innych kultur i religii,
 y ćwiczenie umiejętności rozumienia własnych potrzeb.

 
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:

 y szanuje odmienność religijną i zróżnicowanie kulturowe występujące na świecie,
 y jest świadomy potrzeby poznawania różnych kultur i sposobów postrzegania i interpretowania świata,
 y umie pracować w zespole, dostosować się do zasad panujących podczas zajęć,
 y szanuje pracę i zaangażowanie innych, mając odmienną opinię, potrafi ją przedstawić tak, by nikogo nie 

obrazić, 
 y zna swoje potrzeby i rozumie, jakie formy wsparcia mogłyby być dla niego pomocne,
 y pogłębia umiejętność analizy i syntezy informacji,
 y pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność,
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 y kształtuje postawę twórczą, 
 y jest aktywny podczas zajęć.

METODY:   
praktyczne, aktywizujące, burza mózgów, dyskusja, prezentacja, autorefleksja. 

FORMY PRACY: 
indywidualna, zespołowa i grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
kreda, tablica, długopisy, arkusze papieru A4, kredki, flamastry, karty pracy, wydrukowane instrukcje.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Wprowadzenie
Nauczyciel wraz z uczniami siada w kręgu i prosi, aby wszyscy zamknęli oczy i pomyśleli: 

 y o czymś, czego naprawdę pragną,
 y na jakie pytania chcieliby znać odpowiedzi,
 y w jakich sprawach potrzebują wsparcia. 

Po chwili refleksji zadaje pytania:
 y Czy macie realny wpływ na swoje pragnienia i potrzeby?
 y Czy jest ktoś/coś, kto/co może wam pomóc w realizacji własnych celów lub kiedy macie jakieś wątpliwości?
 y Czy macie jakieś rytuały, obrzędy, tradycje, które towarzyszą wam w momentach poszukiwań odpowiedzi 

na ważne życiowe pytania?
 y Czy znacie jakąś siłę wyższą, do której możecie się zwrócić o pomoc lub interwencję?
 y Czy znacie jakieś postacie realne/fikcyjne, do których ludzie zwracają się o pomoc lub wsparcie w trud-

nych chwilach?
Nauczyciel tłumaczy uczniom, że od zawsze ludzie potrzebowali wyjaśnienia kwestii ontologicznych oraz 

przyczyn wielu kluczowych dla życia człowieka zdarzeń i zjawisk (np. powstanie świata, fenomen zmienności 
pór roku, przyczyny ludzkiej śmiertelności, źródła kataklizmów itp.). W związku z wieloma pytaniami, na które 
nie znano w danych czasach odpowiedzi, ludzie zaczęli tworzyć swoje wersje wydarzeń, najczęściej kreując hi-
storie uwzględniające wpływ istot wyższych i sądząc, że w ten sposób łatwiej będzie innym oswoić się z rzeczy-
wistością, bez konieczności dalszych poszukiwań sensu zdarzeń. Opowieści o bóstwach miały również na celu 
wprowadzenie ładu i organizacji w życie człowieka oraz narzucenie pewnego rodzaju kultu posłuszeństwa 
wobec nadrzędnej siły. Opisy bóstw często były przekazywane wraz z informacjami dotyczącymi obrzędów, 
które miały pomóc człowiekowi ochronić siebie i bliskich przed gniewem bogów lub uzyskać wsparcie w sytu-
acjach problemowych. Większość religii starożytnych uznawała, iż nad światem sprawują opiekę dziesiątki lub 
setki postaci, z których każda miała swoje funkcje i historie. Religie te nazywamy politeistycznymi i wyróżniamy 
wśród nich np. wierzenia starożytnych Azteków, Greków, Rzymian czy Egipcjan. 

W kolejnych wiekach w wielu religiach skupiono się na jednej postaci, uznawanej za odpowiedzialną za stwo-
rzenie świata, człowieka oraz wszelkie zachodzące wokół nas zjawiska. Postać ta jest również twórcą wszelkich 
praw i zasad, dlatego monoteiści zazwyczaj przypisują swojemu bogu nieosiągalną dla istoty ludzkiej dosko-
nałość. Najbardziej znanymi religiami monoteistycznymi są: islam, chrześcijaństwo, judaizm, protestantyzm 
oraz prawosławie.

Prowadzący zaznacza, że w niektórych religiach monoteistycznych występują patroni/święci/pośrednicy 
mający swoje funkcje (podobnie jak w religiach politeistycznych) i to do nich można zwracać się z prośbami 
lub modlitwami. Najczęściej takie odłamy religii znajdziemy w rejonach świata, w których religie monoteistycz-
ne zastąpiły już istniejące religie politeistyczne – dane społeczności przystosowały elementy obu religii do 
swoich potrzeb. Jako przykład takiego wykorzystywania patronów w religii monoteistycznej można wskazać 
katolicyzm w Meksyku lub Kolumbii bądź niektóre odłamy hinduizmu w Indiach. Na koniec warto dodać, 
iż protestantyzm jest jedną z religii, która całkowicie odrzuca wstawiennictwo świętych czy patronów. Czas 
trwania: 15 minut.
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1. Chaos w dokumentacji – nauczyciel wyznaje uczniom, że od jakiegoś czasu chciał stworzyć leksykon umoż-
liwiający szybsze odszukiwanie bogów/patronów przypisanych konkretnym sprawom, który przydałby się 
osobom potrzebującym wsparcia lub chcącym okazać za coś wdzięczność. Niestety w czasie prac doszło do 
wypadku i wszystkie notatki zupełnie się pomieszały. Dlatego prowadzący prosi uczniów o pomoc w upo-
rządkowaniu materiałów oraz w stworzeniu zbioru. Grupa zostaje podzielona na trzy zespoły, każdy z nich 
dostaje wycięte elementy z kart pracy (każdy prostokąt powinien być osobno). Ich zadaniem jest prawidłowo 
dopasować informacje na temat poszczególnych przykładów według wzoru: imię, opis bóstw/patronów, reli-
gia, źródło informacji. Po zakończeniu pracy zespoły odczytują swoje wersje zbiorów – jeśli nauczyciel odno-
tuje błędy, stara się naprowadzić uczniów na właściwą odpowiedź bez jej udzielania. Czas trwania: 15 minut.

2. Wszystko zaczęło się od… – uczniowie tworzą czteroosobowe zespoły, ich zadaniem jest opracowanie 
zupełnie nowej, autorskiej wizji powstania świata. Nauczyciel wyjaśnia grupie, że pomysłów związanych 
z wyjaśnieniem tego procesu są tysiące, w zasadzie każda religia czy kultura stworzyły własną wersję. Ważne 
jest, aby uczniowie zrozumieli, że styl ich pracy może być dowolny, może być to wersja bardziej lub mniej 
fantastyczna, czerpiąca z filmów czy książek typu science fiction lub baśni; również forma realizacji zadania 
powinna być wybrana przez zespoły. Prezentując materiał, mogą odegrać scenkę, odczytać monolog, wyko-
rzystać formy dialogiczne, zdecydować się na użycie konwencji typowej dla przypowieści lub mitu. Im więcej 
innowacji w procesie tworzenia i prezentacji wyników pracy, tym lepiej. Po prezentacji nauczyciel rozpoczy-
na dyskusję, prosząc uczniów o rozważenie powodu, dla którego ludzie poszukują odpowiedzi na pytanie 
o przyczyny powstania świata. Czas trwania: 15 minut.

3. W odpowiedzi na moje potrzeby – każdy z uczniów otrzymuje trzy arkusze papieru formatu A4. Ich zadaniem 
jest stworzenie własnego bóstwa/patrona. Nauczyciel zaznacza, że może być to postać, do której zwracamy 
się, gdy potrzebujemy cierpliwości lub gdy np. chcemy lepiej grać w piłkę nożną; chodzi o to, by wytwór 
naszej wyobraźni był jak najściślej związany z naszymi prywatnymi potrzebami i odczuciami. Dla lepszego 
zrozumienia zadania opiekun wypisuje na tablicy, co powinno znaleźć się w pracy:

 y rysunek postaci,
 y imię,
 y opis/historia,
 y funkcje,
 y formy zwracania się o pomoc lub podziękowania za uzyskane wsparcie. 

Czas trwania: 25 minut.

4. Omówienie prac – uczniowie wraz z nauczycielem siadają w kręgu, kolejno opowiadają o swoich pracach: 
skąd czerpali inspiracje, w jaki sposób wytwór ich wyobraźni mógłby odpowiedzieć na ich potrzeby. Ucznio-
wie mogą zadawać pytania i doszukiwać się podobieństw do poznanych wcześniej bóstw/patronów – dzięki 
temu możemy sprawdzić, jak wiele informacji zapamiętali. Czas trwania: 15 minut.

5. Podsumowanie zajęć – prowadzący dziękuje uczniom za aktywność i zaangażowanie podczas lekcji. Doce-
nia ich kreatywność i innowacyjność w procesie tworzenia i prezentacji swoich patronów. Podkreśla, że ce-
lem lekcji było przedstawienie różnych tradycji i religii, ukazanie ich cech wspólnych, nie zaś zachęcenie do 
kultywowania nowych obrzędów. Czas trwania: 5 minut.
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Karta pracy

Mitologia grecka Apollo bóg piękna, słońca, muzyki, poezji; 
wyobrażano go sobie jako piękne-

go, młodego mężczyznę

Mitologia starożytnego Egiptu Anubis bóg zmarłych, prowadził ich dusze 
na sąd, opiekun grobów; przed-

stawiany z głową szakala lub jako 
szakal

Biblia/ życiorysy świętych Bonawentura patron matek oczekujących po-
tomstwa, dzieci, robotników, wy-

twórców jedwabiu

Mitologia indyjska Prythiwi bogini Ziemia, Matka Ziemia; ży-
wioł ziemi

Mitologia słowiańska Mokosza zwana również Marzanną, święta 
Matka Ziemia, opiekunka rolnic-

twa, bogini urodzaju

Mitologia indyjska Surja bóg słońca, czczony o wschodzie 
i zachodzie słońca

Biblia/ życiorysy świętych Apolonia patronka dentystów, stomatologów

Mitologia starożytnego Egiptu Bastet bogini muzyki i zabawy; przedsta-
wiana z głową kota lub jako kot

Mitologia grecka Zeus naczelny bóg nieba i ziemi, zsyłał 
deszcze, grzmoty i pioruny

Mitologia słowiańska Swaróg Słowiański bóg nieba, słońca 
i ognia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prythiwi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Surja

