
ISSN 0137-7310         

INDEKS 38514X         

CENA 49 ZŁ  

(w tym 8% VAT)

STYCZEŃ

1/2020
(52) 813

IS
S

N
 0

1
3

7
-7

3
1
0

A
rt

. 
n
r 

4
4
0
6
5
2

E D U K A C J A   W C Z E S N O S Z K O L N A

C Z A S O P I S M O  D L A  N A U C Z Y C I E L I

ZAJĘCIA NA CZASIETEMAT NUMERU MUZYCZNE INSPIRACJE

Aktywności muzyczne  
w rozwoju języka emocji

Jak wykorzystać fiszki  
w edukacji wczesnoszkolnej

Budowanie zespołu

 Uczeń w relacji

20 stycznia –  
Międzynarodowy Dzień  

Wiedzy o Pingwinach



Wydawca / Forum Media Polska Sp. z o.o. / 60–595 Poznań / ul. Polska 13 / NIP 781–15–51–223; KRS nr 0000037307 /  
Wydział VIII Gospodarczy KRS Poznań / Wysokość kapitału zakładowego 300 000 zł / Prezes Zarządu, Dyrektor 

Zarządzający / Magdalena Balanicka / Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Dyrektor Wydawniczy, Prokurent / 
Radosław Lewandowski / Redakcja / Agata Klimaszewska – redaktor naczelna / Małgorzata Wróblewska – redaktor 

merytoryczna / Agata Szymczak – redaktor prowadząca / Anna Gidaszewska – koordynator wydawniczy /  
Edyta Mirecka – nadzór graficzny / Dział obsługi klienta/prenumerata / tel. 61 66 55 800, faks 61 66 55 888 /  

e-mail: bok@forum-media.pl / Reklama /Anna Mikłaszewicz, tel. 601 272 556, anna.miklaszewicz@forum-media.pl /  
Marketing i promocja / Maria Osesek, maria.osesek@forum-media.pl / Skład i łamanie / Lena Wójcik / Druk i oprawa / Paper & Tinta / 

Serwisy zdjęciowe / Adobe Stock, Dreamstime / Nakład 10 000 egz.  
Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania formalnych zmian w tekstach artykułów.  

Prosimy o przysyłanie artykułów z dokładnym adresem autora.
Zapraszamy na nasze strony internetowe: www.zycieszkoly.com.pl oraz www.forum-media.pl

Dołącz do nas na Facebooku!

MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA – redaktor merytoryczna

AGATA SZYMCZAK – redaktor prowadząca

 Temat numeru

4 Budowanie zespołu

 Wspomaganie ucznia

9 Praktyczne ćwiczenia w rozwijaniu empatii

16 Kształtuj charakter i buduj osobowość ucznia

 Zajęcia na czasie

20 Odyseja Umysłu

22 Wciąż za Tobą ciągnie się. – Co to jest?

25 10 sposobów na fiszki w edukacji

 Efekt Domina

31 Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy 

z uczniami na pierwszym etapie edukacji 

(w klasach I–III) 

 Muzyczne inspiracje

39 Aktywności muzyczne a rozwój języka emocji 

dziecka

34 Komunikacja bez tajemnic!

 Nauczyciel w świecie

44 Tworzymy raj edukacyjny – metody pracy 

wykorzystywane w kooperatywie edukacyjnej 

ponad horyzont

 Do It Yourself

48 A może… decoupage? 

SPIS TREŚCIOd Redakcji
Dziecko w relacji ze sobą i z innymi to domi-

nujący temat aktualnego numeru naszego 

czasopisma. Zagadnienia, które w podstawie 

programowej zostały ujęte jako rozwój społecz-

ny ucznia, tym razem uszczegóławiamy, analizując 

proces tworzenia zespołu klasowego. Dobre funk-

cjonowanie człowieka w społeczności opiera się w du-

żej mierze na jego wrażliwości na drugiego człowieka, 

na możliwości współodczuwania i otwartym stosun-

ku do innych osób. Znajdą więc Państwo praktyczne 

podpowiedzi, jak budować empatię dziecka w sytu-

acji szkolnej. A zaraz po tym artykule – rozważania na 

temat kształtowania charakteru i budowania osobo-

wości ucznia – rozróżniania pojęć i prezentacji sposo-

bów wsparcia. Z przywołanymi treściami koresponduje 

znany być może Państwu cykl „Efekt Domina”, z które-

go przywołujemy propozycję zajęć na temat wartości. 

O niecodziennym pomyśle na szkołę, w której dziec-

ko uczy się w warunkach naturalnych, w ciągłym kontakcie z przyrodą, 

wychodząc poza ramy szkoły oraz jak holistycznie w takich warunkach 

rozwija się dziecko – pisze Aleksandra Kubala-Kulpińska. Dopełnieniem 

niecodziennych koncepcji szkolnych będzie też relacja o tym, jak przy-

gotowywać dzieci do międzynarodowego konkursu „Odyseja umysłu” – 

dzielenie się doświadczeniem opiekunów drużyny, której udało się zna-

leźć wśród laureatów.

Spojrzeniem w stronę metodycznych rozwiązań będzie propozycja za-

bawy z poezją, w czytaniu której pomaga ruch, codzienny spacer, obser-

wacja przyrody. Koncepcja autorskiego podejścia do aktywnego czytania 

zakłada, że aktualne odczytania literatury przygotowują do konkretyza-

cji dzieła literackiego na kolejnych etapach; przygotowują do odbioru 

coraz to trudniejszych i bardziej skomplikowanych poetycko utworów. 

Zaproponowane działania sprzyjają także budowaniu rozumienia pojęć 

(w tym przypadku wieloznaczny termin „cień” pojawiający się w literatu-

rze dziecięcej, z którym w przyszłości nasi uczniowie skonfrontują się np. 

w wierszu Norwida).

Nie zabrakło w aktualnym numerze „Życia Szkoły” także technicznych roz-

wiązań, podpowiadających, jak uczyć planowania uczenia się na przykła-

dzie zastosowania notatek.

Zapraszamy do lektury czasopisma, mając nadzieję, że wiele z zapropono-

wanych pomysłów znajdzie swoje odzwierciedlenie w Państwa praktyce.
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TWORZYMY RAJ EDUKACYJNY – 
METODY PRACY WYKORZYSTYWANE 
W KOOPERATYWIE EDUKACYJNEJ 
PONAD HORYZONT

Artykuł jest częścią cyklu, w którym autorka opisuje swoje doświadczenia 
związane z pracą w nowo powstałej Kooperatywie Edukacyjnej Ponad 
Horyzont, będącej rodzicielską inicjatywą nowej formy edukacji domowej.

P
odczas planowania pracy w mieszanej wiekowo grupie 

założyłam, że moim głównym celem będzie przygo-

towanie uczniów do uczenia się, nie zaś wprowadza-

nie treści i sprawdzanie efektywności przekazywania wiedzy. 

Poprzez swoje działania chcę pomóc uczniom w nabywaniu 

nowych kompetencji, w kształtowaniu postaw, dzięki którym 

nauka – uczenie się, stanie się stałym elementem ich życia co-

dziennego, nie zaś tylko obowiązkiem. Jestem przekonana, że 

rozbudzanie ciekawości, wspieranie twórczości i mocnych stron, 

rozwijanie kreatywności i myślenia poza schematami oraz po-

czucia niezależności, podmiotowości ucznia, przygotowanie 
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do pracy w grupie bądź zespole, wzmacnianie autonomii, sa-

modzielności oraz poczucia własnej wartości, kształtowanie 

wytrwałości i dociekliwości, wyrabianie re'eksyjności, nawy-

ków i poczucia sprawczości, są najważniejszymi zadaniami 

nauczycieli. Uważam je za tak ważne, że wszystkie inne cele, 

wynikające z podstawy programowej, stanowią dla mnie je-

dynie uzupełnienie programu kształcenia na pierwsze trzy la-

ta pracy szkolnej. Powyższe założenia są na stałe wpisane we 

wszystkie aktywności, które proponuję uczniom. Zależy mi, 

aby w jak największym stopniu rozwój dzieci przebiegał har-

monijnie, żeby stymulowane były równolegle wszystkie sfery 
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możliwości poszczególnych uczniów i ich zainteresowania te-

go rodzaju aktywnością danego dnia, to czas samodzielnego 

czytania. Resztę czasu spędzamy na dyskusjach, omawianiu 

treści, re'eksjach dotyczących procesu i, jeśli jest taka potrze-

ba, analizie swoich umiejętności oraz samoocenie. W pozostałe 

dni, już w szkole, codziennie czytamy wspólnie i samodzielnie 

przez przynajmniej 15 minut (raz w tygodniu w języku angiel-

skim, co jakiś czas w języku hiszpańskim).

Zegar Educational Eden – daltońska 
inspiracja

Pomysł na wykonanie zegara, który pomógłby uczniom pil-

nować czasu przeznaczonego na poszczególne aktywności, 

zaczerpnęłam z Planu Daltońskiego. Niestety kolorowy zegar 

mierzący 5-, 10-, 15- i 30-minutowe aktywności nie zaspo-

kajał moich potrzeb, jeśli chodzi o możliwość zaplanowa-

nia całego dnia i wpojenie uczniom odpowiedzialności za 

przestrzeganie ustalonych ram czasowych. Ponieważ jed-

nak nie chcę również ustalać stałego planu dnia/ miesiąca/ 

semestru oraz zależy mi na tym, by jak najczęściej to dzieci 

decydowały, w jakiej kolejności odbywają się zajęcia, stwo-

rzyłam własny prototyp zegara. W ten sposób nasz plan dnia 

to tylko obszary czasowe w poszczególnych kolorach, które 

de2niujemy wspólnie podczas porannego kręgu. Następnie 

wieszamy odpowiednie etykiety na odpowiednio wybranych 
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rozwojowe, a progres był w miarę możliwości zrównoważony – 

dlatego nasz plan oparty jest na holistycznym podejściu, na-

uczanie jest w pełni zintegrowane i wielozmysłowe. W niniej-

szym artykule chciałabym opisać poszczególne metody, które 

wykorzystuję w swojej pracy, a których efektywność mogłam 

obserwować i badać pracując w bardzo zróżnicowanych śro-

dowiskach szkolnych w Indiach, Holandii, Finlandii i, od kilku 

miesięcy, w Polsce.

Udoskonalone czytanie bostońskie

Czytanie metodą bostońską aktualnie ma wiele wersji, jedna 

z nich zakłada, że każdego dnia, przez pierwsze 10 minut zajęć 

jakaś książka jest czytana dzieciom przez nauczyciela, a przed 

zakończeniem dnia szkolnego uczniowie czytają samodzielnie 

wybraną przez siebie formę tekstu (np. książkę, komiks, czaso-

pismo itp.). Pracując w Holandii, mogłam zaobserwować, że 

w jednej z placówek wykorzystywano wyłącznie element sa-

modzielnego czytania – codziennie bowiem uczniowie czy-

tali w ciszy przez pierwsze 30 minut zajęć. Decydując się na 

wykorzystanie tej metody, wiedziałam, że będę musiała do-

stosować ją do swoich uczniów.

Zadbałam o to, by atmosfera i oferta czytelnicza miały wpływ 

na rozwój. Po zapoznaniu się z wynikami badań na temat wpły-

wu przebywania w przestrzeni bibliotecznej na codzienne ży-

cie uznałam, że najlepszym miejscem na prowadzenie naszych 

zajęć będzie miejska biblioteka dla dzieci i młodzieży. Począt-

kowo spotykaliśmy się w niej 2 razy w tygodniu na 45 minut, 

aktualnie wizyty są raz w tygodniu i trwają dłużej – sprawdza-

jąc różne opcje, będę mogła sprawdzić, które rozwiązanie bar-

dziej odpowiada dzieciom i przynosi lepsze efekty. Do tej pory 

udało nam się wypracować szereg nawyków związanych z tą 

aktywnością: uczniowie samodzielnie zwracają i wypożyczają 

książki, zaraz po przyjściu zabierają z wyznaczonego miejsca 

„zakładki”, których używają, gdy biorą jakąś pozycję z półki, 

samodzielnie lub przy wsparciu pani bibliotekarki wyszuku-

ją zarówno książki, które zabiorą do domu, jak i te, które sa-

modzielnie będą czytać w bibliotece w odpowiednim czasie.

Oprócz tego, uczniowie bez potrzeby nadzoru nauczycie-

la pilnują porządku i zachowania ciszy oraz przestrzegania 

określonych zasad. Zwracają się o pomoc w poszukiwaniach 

interesującej dla nich lektury oraz pilnują terminów zwrotu 

i znają regulamin korzystania z biblioteki.

W efekcie już po kilku wizytach uczniowie poznali zakresy 

czasowe poszczególnych elementów, wiedzą też, że pierw-

sze 15 minut jest przeznaczone na poszukiwania i oglądanie 

dowolnych książek. Następne 15–30 minut, w zależności od 
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kolorach według zegara (np. od 9:35 do 10:00 mamy posiłek, 

te ramy czasowe na zegarze mają kolor ciemnozielony, dla-

tego tabliczka z napisem „II śniadanie” zostaje przypięta do 

ciemnozielonej kartki, ustawionej w odpowiedniej kolejno-

ści na tablicy magnetycznej).

Obowiązki – codzienna okazja do 
udoskonalania komunikacji między 
uczniami i wyrabiania nawyków

Proces, w którym uczniowie podejmują decyzje, rozmawia-

ją, słuchają siebie nawzajem, starają się zrozumieć potrzeby 

innych, szukają kompromisów/wyjścia win–win, trzymają się 

ustalonych zasad, analizują swoje mocne i słabe strony – to 

wszystko nasza codzienność i wyznacznik jakości obieranych 

metod pracy. Aby usprawniać kompetencje z zakresu media-

cji oraz zaangażować uczniów w dbanie o wspólną przestrzeń 

i porządek, stworzyłam tablicę obowiązków (spisałam na nich 

tylko te aktywności, których wykonywanie było dla dzieci na 

początku uciążliwe, mamy też bardzo dużo zadań, które wy-

konują z przyjemnością i nie ma potrzeby, by o nich dyskuto-

wać czy przypominać).

Codziennie, w trakcie porannych rozmów w kręgu lub podczas 

II śniadania, uczniowie samodzielnie wybierają, czym chcieliby 

się zająć danego dnia. W rozmowach uczestniczę tylko na wyraź-

ną prośbę uczniów, najczęściej jednak udaje im się porozumieć 

w tych sprawach bez nadzoru i propozycji rozwiązań z mojej 

strony. Dzieci ustaliły między sobą zasadę pierwszeństwa – 
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kiedy ktoś ma ochotę wykonać zadanie, którego nie wyko-

nywał od dłuższego czasu lub kiedy wraca po nieobecności 

do szkoły; często wymieniają się funkcjami – aby każdy miał 

okazję spróbować swoich możliwości w różnych sytuacjach; 

samodzielnie ustalili między sobą również potrzebę „kontroli 

jakości” oraz oceny koleżeńskiej, gdy widzą, że jakieś zadanie 

nie zostało wykonane poprawnie (według grupowych stan-

dardów), inni udzielają pomocy bądź wskazówek, aby efekt był 

zadowalający dla wszystkich. Ja również jestem ujęta w spisie 

obowiązków, zależy mi na tym, by uczniowie wiedzieli, że je-

steśmy wspólnotą, mimo że nasze role są różne, wszyscy ma-

my wpływ na naszą rzeczywistość.

Prostota i relacja fundamentami 
edukacji

Przez wszystkie lata studiów i pierwsze lata pracy byłam prze-

konana, że im więcej innowacji, zróżnicowania i nowości, tym 

bardziej zaangażuję dzieci do współpracy, podejmowania wy-

zwań i efektywnej nauki. Tymczasem mam okazję obserwować, 

że to właśnie elementy rutyny, stałość pewnych elementów 

i stawianie na interakcję oraz praktyczne zastosowanie wie-

dzy, nie zaś mnogość i atrakcyjność materiałów czy dostęp 

do coraz nowszych pomocy naukowych, w ogromnej mierze 

usprawniają moje działania i podnoszą jakość procesu ucze-

nia się. Im więcej odpowiedzialności przekazuję uczniom, tym 

więcej czasu mogę poświęcić obserwacjom, wnikliwej anali-

zie, doskonaleniu, dostosowaniu i indywidualizacji programu 

kształcenia. Każdego dnia mogę doświadczyć, jak niezależni 

i samodzielni są moi uczniowie, jak podejmują ryzyko poraż-

ki, nie boją się popełniać błędów i jakim zaufaniem darzą się 

wzajemnie. W takich warunkach nie ma mowy o niezaspokojo-

nych potrzebach, stresie szkolnym czy zaniżonej samoocenie.

Zastanówmy się zatem, co stoi nam na przeszkodzie w sku-

pieniu się na budowaniu relacji i przygotowaniu uczniów do 

wielu lat dalszej pracy nad rozwojem osobistym?

  Joanna Obuchowska  

Pedagog zdolności kreatywności, terapeutka pedagogiczna i podróżnicz-
ka, łącząca pasje z pracą zawodową. Studiowała i nauczała w Polsce, Danii, 
Holandii, Kolumbii, Finlandii i Indiach. Autorka projektów: „Wymiana nauczy-
cielska – rozmowy międzynarodowe” i „Metodyczna degustacja”. O podró-
żach edukacyjnych pisze na www.educationaleden.pl.


