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Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej

W aktualnym numerze zapraszamy na-

szych Czytelników do rozmowy przede 

wszystkim na temat lektury szkolnej. Wycho-

dząc z założenia, że nie ma nudnych i trudnych 

książek, jest zaś tylko „tajemnica wprowadzenia 

do ich lektury”, poprosiliśmy autorów, aby zapro-

ponowali skuteczne pomysły na atrakcyjne czyta-

nie oraz zrodzenie zachwytu tekstem literackim.

Spojrzymy więc na lekturę jako na centrum dzia-

łań, tzw. krąg tematyczny, integrujący wszystkie 

edukacje. Na przykładzie wybranego fragmentu 

z „Pana Kleksa” (lektury w klasie IV) zostanie omó-

wiona zasada pracy z tekstem zgodnie z założe-

niami podstawy programowej. Przede wszystkim 

będzie to przykład eksploracji, której wynikiem 

jest postęp w rozwoju ucznia, prezentujący konkretne umiejętności z za-

kresu nie tylko edukacji polonistycznej, ale także pozostałych edukacji 

(z integracją w każdym z aspektów). Z odwołaniem do opisanej zasady 

został też opracowany konspekt zajęć zintegrowanych, których krąg te-

matyczny wytycza lektura „Cudaczka Wyśmiewaczka”. Zajęcia te kore-

spondują także z załączoną grą dydaktyczną, która może być zarówno 

podsumowaniem wspólnego czytania książki, jak i sposobem na pro-

ces nazywania i tworzenia pojęć przez dzieci. Konspekt z grą dydaktycz-

ną pojawi się również w kolejnych numerach „Życia Szkoły”, co – mamy 

nadzieję – ucieszy naszych Czytelników.

Zaproponujemy Państwu ponadto wspólną re4eksję na temat $lozo-

fowania z dziećmi, a także zachęcimy do pedagogiki cyrku. Spojrzymy 

na możliwość wsparcia rozwoju dzieci poprzez uwzględnienie pro$lów 

uczenia się oraz wzbogacimy się o znajomość plastycznych technik arte-

terapii. Podejrzymy również, jak uczą inni – tym razem w Indiach.

Od Redakcji
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Temat Budowanie wspólnoty

Wiek Klasa 1–3

Czas trwania 45 minut

Cele  Cele w sferze emocjonalnej i społecznej rozwoju dziecka:

 » wspieranie aktywnego uczestnictwa w rozwoju wspólnoty,

 » udoskonalanie współpracy między uczniami,

 » wpajanie życzliwości i umiejętności doceniania zaangażowania innych,

 » rozwijanie samoświadomości,

 » podnoszenie samooceny i poczucia wartości uczniów,

 » ćwiczenie umiejętności rozumienia własnych i cudzych emocji,

 » rozwój poczucia odpowiedzialności za grupę i podejmowane przez nią działania.

Doświadczenia  Dziecko:

 » pracuje w grupie, dostosowuje się do zasad panujących podczas zajęć,

 » określa czyjeś mocne strony, życzliwie ocenia innych,

 » wita się i żegna zgodnie z przyjętymi zasadami,

 » szanuje pracę i zaangażowanie innych,

 » wyraża emocje i opowiada o swoich odczuciach,

 » jest aktywne, pomysłowe, twórcze,

 » chętnie bierze udział w zaproponowanych zadaniach.

Metody dyskusja, burza mózgów, metoda praktycznego działania, re&eksja

Środki 
dydaktyczne

przybory szkolne: nożyczki, klej, taśma klejąca, spinacze, kartki papieru, &amastry; duży karton jako pod-

stawa makiety oraz materiały przyniesione przez uczniów: różne pozostałości po produktach codzien-

nego użytku: kartony, rolki papieru toaletowego, plastikowe opakowania, butelki itd.

SCENARIUSZE Z A JĘĆ

BUDOWANIE 

WSPÓLNOTY
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1 

. Wprowadzenie: dyskusja i prezentacja #lmu

Nauczycielka wita się z uczniami przed wejściem do sali lekcyj-

nej, może być to uścisk dłoni, przybicie piątki lub objęcie, kontakt 

�zyczny wpływa na relację nauczyciel – uczeń, nie zmuszamy 

jednak do żadnej formy kontaktu, uczniowie, którzy nie czują 

się komfortowo, powinni wiedzieć, że nie ma w tym nic złego. 

Następnie już w klasie wszyscy siadają w kręgu, prowadząca 

prosi, aby wszyscy zastanowili się nad odpowiedzią na pytania:

 W jaki sposób witacie się między sobą?

 Czy powitanie może wpłynąć na wasz nastrój, uczucia? Je-

śli tak, to w jaki sposób?

 Czy istnieją jakieś reguły witania się?

Po krótkiej dyskusji nauczyciel krótko podsumowuje zebra-

ne informacje, przechodzi do prezentacji �lmu. Jest to jedno 

z wielu nagrań porannego rytuału, na stronie Youtube.pl moż-

na znaleźć wiele podobnych �lmów: https://www.youtube.

com/watch?v=V3dhHfhdTOE. Kończąc tę część zajęć, nauczy-

ciel prosi uczniów, by na przyszłą wspólną lekcję  przygotowali 

swoje propozycje powitalnego rytuału.

Czas trwania: 10 minut

2 

. Część główna zajęć: „Budowa więzi”

Z odpowiednim wyprzedzeniem nauczyciel prosi uczniów 

o przyniesienie na lekcję materiałów technicznych i różnych 

pozostałości po produktach codziennego użytku: kartonów, ro-

lek papieru toaletowego, plastikowych opakowań i butelek itd.

Zadaniem uczniów jest stworzyć makietę idealnego placu zabaw. 

Podczas zadania nauczyciel obserwuje pracę uczniów i zapisuje 

wnioski – którzy uczniowie wykazują zdolności przywódcze, któ-

rzy starają się zaangażować innych uczestników zajęć w proces 

twórczy, czy w grupie są osoby, które niechętnie współpracują 

z grupą oraz z czego może wynikać takie zachowanie; które dzie-

ci starają się myśleć logicznie, a które twórczo lub abstrakcyjnie. 

Ważne jest, by starać się zaobserwować jak dzieci reagują na po-

myłki innych lub na nieoczekiwane sytuacje – czy są względem 

siebie uprzejme i pomocne czy rywalizują lub są kon"iktowe. 

Prowadzący nie ingeruje bezpośrednio w żadnej sytuacji, mo-

że jedynie zasugerować rozwiązanie lub naprowadzić jednego 

z uczniów, zachęcając, by to on/a przedstawił pomysł innym. 

W ten sam sposób może spróbować zaktywizować uczniów 

niewykazujących inicjatywy i niebiorących udziału w pracach.

WAŻNE!

Wnioski z takich zadań mogą okazać się bezcenne w pro  - 

cesie planowania dalszych etapów kształcenia oraz w przy-

padku przygotowywania zindywidualizowanego progra-

mu nauczania.

Czas trwania: 15 minut

3 

. Omówienie efektów współpracy

Wszyscy uczestnicy zajęć siadają w kręgu, uczniowie odpo-

wiadają na pytania:

  Jak się czuliście, wykonując to zadanie?

 Czy podobała wam się taka forma pracy, czy lubicie praco-

wać w grupie?

 Co w tym zadaniu podobało wam się najbardziej?

Następnie kolejno każdy z uczniów opisuje etapy pracy i sam 

proces twórczy (w jaki sposób wymyślili, co ma się znajdować 

na miniaturze, jakich materiałów użyli, czy efekt jest zgod-

ny z wizją) z własnej perspektywy. Nauczycielka zaznacza, że 

w tej części zadania uczniowie mogą mówić o pracy i aktyw-

ności innych tylko pozytywnie – na przykład gratulując ko-

muś pomysłów lub wprowadzenia ciekawego rozwiązania. 

Taka forma ewaluacji ma na celu pokazać uczniom, że inni do-

strzegają i doceniają ich zaangażowanie, nawet jeśli najczę-

ściej nie mówią o tym na głos. Poprzez podkreślenie wyłącznie 

pozytywnych aspektów współpracy proces kooperacji zosta-

nie zapamiętany jako przyjemny element zajęć (efekt działa-

nia hipokampa) i wzmocni chęć podejmowania takiej formy 

pracy w przyszłości.

Czas trwania: 15 minut

4 

. Podsumowanie zajęć

Prowadzący dziękuje uczniom za aktywność i zaangażowa-

nie podczas lekcji. Stara się krótko zaakcentować choć jed-

no działanie/zachowanie każdego z uczniów, dzięki któremu 

wspólnie wykonali zadanie.

Czas trwania: 5 minut

Joanna Obuchowska

Pedagog zdolności i kreatywności, terapeutka pedagogiczna i podróż-
niczka, łącząca pasje z pracą zawodową. Studiowała i nauczała w Polsce, 
Danii, Holandii, Kolumbii, Finlandii i Indiach. Autorka projektów: „Wy miana 
nauczycielska – rozmowy międzynarodowe” i „Metodyczna de gustacja”. 
O podróżach edukacyjnych pisze na HYPERLINK "http://www. educatio-
naleden.pl/" \t "_blank" www.educationaleden.pl. 

SCENARIUSZE Z A JĘĆ
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EMOCJE W EDUKACJI 

– indyjski przepis  
na harmonijny  

rozwój

NAUCZ YCIEL W ŚWIECIE
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1

Symulakrum procesu uczenia się

W oskarowym �lmie „Slumdog – milioner z ulicy” przedstawiona została hi-

storia młodego mężczyzny wywodzącego się ze slumsów, który stoi przed 

szansą wygranej w znanym teleturnieju „Milionerzy”. Ponieważ w Indiach w dal-

szym ciągu występuje bardzo mocno zaakcentowany podział na kasty, pro-

wadzący program nie może pogodzić się, że młodzieniec bez wykształcenia, 

wywodzący się z najniższej sfery społecznej, zna odpowiedzi na zadawane 

pytania. Jak pamiętamy z polskiej edycji programu, często dla zwiększenia 

oglądalności i podniesienia zainteresowania widzów program kończy się tuż 

przed �nałowym pytaniem. Podobna sytuacja została ujęta w �lmie, jednak 

bohater zamiast spokojnie przygotowywać się do kolejnego nagrania, zostaje 

porwany przez policję, a następnie poddany torturom, mającym zmusić go 

do przyznania się do oszustwa. Nikt nie wierzy, że człowiek, który nie skończył 

żadnej szkoły, pracownik roznoszący kawę w biurze centrum telefonicznego 

może posiadać tak rozległą wiedzę. W kolejnych scenach Hindus opowiada 

historię swojego życia, opisując emocjonujące zdarzenia, dzięki którym po-

znał odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawione w produkcji. Oglą-

dając �lm, możemy zauważyć, jak ważną rolę w procesie zapamiętywania 

odegrały zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Wiedza, którą nabył 

młody mężczyzna, wiązała się z bardzo różnymi dziedzinami, od umiejętności 

rozpoznania prezydentów Stanów Zjednoczonych na banknotach dolaro-

wych, przez znajomość twórczości poetów, po wiedzę z zakresu literatury 

światowej. Oczywiście, wiedza bohatera �lmu jest bardzo selektywna, wy-

nikająca z przypadków, nie zaś faktycznego uczenia się, jednak wnioski pły-

nące z adaptacji książki o tym samym tytule są jasne: gdyby edukacja była 

oparta również na przeżywaniu, a nie tylko biernym przysłuchiwaniu się i za-

pamiętywaniu, nie mielibyśmy problemów z odpowiedzią na pytanie: „a co 

Ty, po tylu latach, pamiętasz ze szkoły?”.

Wiązanie stanów emocjonalnych 
z nauczaniem – Pushpalata

Jednym z ciekawszych rozwiązań, jakie proponują indyjskie placówki edu-

kacyjne jest aktywacja stanów emocjonalnych mających na celu wiązanie 

nowo nabytej wiedzy i doświadczeń z informacjami przechowywanymi w pa-

mięci długotrwałej. Hindusi często podkreślają rolę emocji w nauczaniu, do-

stosowują swoje metody kształcenia do coraz to nowszych badań i odkryć 

z zakresu neurobiologii i psychologii uczenia się. Zespół metodyczny szkół 

Pushpalata zachęca nauczycieli do częstej analizy treści pod kątem indy-

widualnych odczuć i wrażeń uczniów. Wiedzą, że w ten sposób ułatwiają 

uczniom proces zapamiętywania i usprawniają 

przepływ informacji do pamięci długotrwałej. 

Sposobów na wykorzystanie tego rozwiązania 

jest wiele i kilka z nich z łatwością można by 

wykorzystać w polskim szkolnictwie.

Autore$eksja po przeprowadzonych  

zajęciach

Po większości przeprowadzonych lekcji ucznio-

wie mają 2–3 minuty na zastanowienie się nad 

tym, czy wiadomości, które zdobyli są dla nich 

użyteczne. Czy w jakikolwiek sposób mogą oka-

zać się przydatne dla członków ich rodzin lub 

ich przyjaciół, czy potra�liby wykorzystać na-

bytą wiedzę w praktyce, a także czy sama lek-

cja była dla nich ciekawa. Przesiewając nowe 

informacje poprzez zindywidualizowany �ltr 

upodobań, uczeń może spojrzeć na treści pod 

zupełnie innym kątem, nadając im charakter 

negatywny lub pozytywny, tworząc w ten spo-

sób  połączenia w mózgu poprzez określenie 

subiektywnej wartości nowego zakresu ma-

teriału do opanowania.

Osobiste odczucia

To rozwiązanie najczęściej wykorzystywane jest 

podczas egzaminów wewnętrznych, sprawdza-

jących poziom wiedzy i określających postę-

py poczynione w jakimś okresie czasu. Oprócz 

pytań na temat treści lektur czy symboli na-

rodowych uczniowie muszą odpowiedzieć na 

pytania, do których nie ma klucza odpowie-

dzi. Mają one na celu nie tylko przyspieszenie 

procesu zapamiętywania, ale również poma-

gają nauczycielom określić zakres logicznego 

i krytycznego myślenia u uczniów. Takim py-

taniem może być na przykład:

„W poprzednim zadaniu opisałaś/eś wygląd 

)agi Indii i elementy symboli narodowych. 

Hindusi często podkreślają rolę emocji w nauczaniu, dostosowują swoje metody 
kształcenia do coraz to nowszych badań i odkryć z zakresu neurobiologii i   psychologii 
uczenia się. Zespół metodyczny szkół Pushpalata zachęca nauczycieli do częstej 
analizy treści pod kątem indywidualnych odczuć i wrażeń uczniów. 

NAUCZ YCIEL W ŚWIECIE
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Budowanie społeczności – nawiązywanie 
pozytywnych relacji opartych na wsparciu 
i zaufaniu: Congloms (tłum. konglomerat) 
w szkole Riverside

Zadaniem szkoły, a więc i nauczycieli, jest stworzyć przestrzeń przyjazną 

uczeniu się. Nic tak nie sprzyja temu procesowi jak skoncentrowanie działań 

na połączeniu nauczania i zaspokajania podstawowych potrzeb uczniów. Nie 

od dziś wiemy, chociażby dzięki piramidzie opracowanej przez A. Maslowa, 

że jednymi z najbardziej podstawowych potrzeb każdego człowieka są:

I znając je, oczywiste powinno być branie pod uwagę tych informacji pod-

czas opracowywania podstawy programowej czy planów nauczania. Nieste-

ty, poza dokumentacją i teoretycznymi wizjami, rzadko kiedy faktycznie tak 

się dzieje. Naprzeciw tym wytycznym wyszła jedna ze szkół w zachodnich 

Indiach, Riverside, w której do pozytywnej rutyny należą zajęcia nazywane 

„Congloms”. Każdego dnia podczas pierwszych wspólnych zajęć uczniowie 

nabywają i doskonalą kompetencje miękkie, rozwijają inteligencję emo-

cjonalną, uczą się zasad współpracy oraz tworzenia społeczności, kształtują 

postawy prospołeczne, a także budują wspólnotę opartą na szacunku i za-

ufaniu. 45 minut warsztatów skoncentrowanych wyłącznie na powyższych 

aspektach rozwoju to czas, w którym między innymi: wspólnie poszukuje się 

rozwiązań kon%iktów, odbywa rozmowy o otaczającym  świecie oraz wątpli-

wościach, strachu czy marzeniach uczniów. Czasem są to zadania wykony-

wane w zespołach, innym razem mogą to być grupowe dyskusje, czy choćby 

rozmowy z podziałem na płeć (ta procedura jest ściśle związana z aspektami 

kulturowymi Indii, w opisywanej placówce ogranicza się ją do minimum, jed-

nak w przypadku tematów tabu podział jest wciąż wymagany, daje on bo-

wiem większe poczucie bezpieczeństwa zarówno uczennicom, jak i uczniom).

PRZYKŁADOWE ZADANIA Z ZAJĘĆ „CONGLOM”:

Uczniowie dobierają się w trzyosobowe zespoły. Jedna z nich zakłada 

opaskę na oczy, by wykonać zadanie, będąc pozbawioną zmysłu wzro-

ku, kolejna osoba zasłania sobie usta dłonią na znak tego, iż nie będzie 

się mogła komunikować werbalnie, zaś ostatnia będzie wykonywać 

1.

2.

3.

4.

5.

Potrzeby *zjologiczne

Potrzeba bezpieczeństwa

Potrzeba przynależności

Potrzeba uznania

Potrzeba samorealizacji

3

Jak myślisz, co mogą oznaczać kolory nasze-

go sztandaru? Czy sądzisz, że powinien się na 

nim znaleźć jakiś inny kolor? Jeśli tak, to dlacze-

go?” lub „Czy czytając lekturę zastanawiałaś/eś 

się nad tym, czy lubisz głównego bohatera? 

Czy myślisz, że mógłby zostać Twoim przyja-

cielem? Wyjaśnij, dlaczego tak sądzisz.”

Dzięki takim pytaniom uczniowie nie uczą się 

już tylko po to, żeby zaliczyć sprawdzian czy 

dlatego, że im tak kazano i już. Nauka staje 

się spersonalizowana i daje uczniom możli-

wość ocenienia jej przez pryzmat własnych do-

świadczeń. Dodatkowo, dzięki takim zabiegom 

uczniowie zyskują większą pewność siebie wie-

dząc, że mają prawo do własnych opinii i po-

glądów, które nie muszą pokrywać się z wizją 

nauczyciela oraz nie zostają oceniane pod 

kątem ich zgodności z innymi odpowiedziami.

Udzielanie informacji zwrotnej jako prawo 

przyznawane od dziecka

Bardzo efektowne i budujące jest również sto-

sowanie konstruktywnej krytyki jako *ltra ze-

wnętrznego, niebędącego jednak opinią tylko 

jednej osoby. W większości przypadków to dzie-

ci i młodzież oceniają wzajemnie efekty swojej 

pracy, zaangażowanie w wykonanie zadania 

i proces twórczy. Po przeprowadzonej lekcji 

nauczyciel prosi uczniów, by zastanowili się, 

co powinno zostać docenione i w jaki sposób 

mogliby ulepszyć swoje działania na przyszłość. 

Wymiana opinii uczy dzieci, że nie tylko na-

uczyciele są osobami udzielającymi rad czy 

mogącymi mieć coś do powiedzenia. Dodatko-

wo zabieg ten wspomaga regulację i ekspresję 

emocji, dzięki którym dzieci uczą się tworzenia 

komunikatów z zakresu konstruktywnej krytyki 

oraz radzenia sobie z byciem ocenianym przez 

zróżnicowane otoczenie. Oczywiście pominięte 

merytoryczne uwagi i wskazanie błędów, które 

nie zostały zauważone przez grupę, są na-

dal określone przez nauczyciela. Pokazywa-

nie uczniom już na samym początku kariery 

edukacyjnej, że świat jest różnorodny, a nasze 

działania i pomysły nie zawsze będą oceniane 

wyłącznie przez osobę zwaną ekspertem w da-

nej dziedzinie, jest bezcennym sposobem na 

kształtowanie postaw i umiejętności.
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zadanie na jednej nodze. Zadaniem zespołu jest wymyślić sposób na 

efektywną komunikację i współpracę, a także wspólne pokonanie – trzy-

mając się za ręce – toru przeszkód ustawionego przez nauczyciela. Tor 

może zostać stworzony w sali lekcyjnej lub na sali gimnastycznej, do 

realizacji zadania wystarczą kartki papieru rozłożone w różnej odległo-

ści na podłodze. Wszystkie zespoły wykonują ćwiczenie jednocześnie, 

w tym czasie żadna z osób nie może znaleźć się poza ustawionym to-

rem przeszkód. Gdy jedna z nóg znajdzie się poza ułożonymi kartka-

mi, zespół zaczyna zadanie od początku.

Burza mózgów na temat jak reagować, gdy komuś dzieje się krzywda – 

w jej efekcie uczniowie w zespołach zapisują wszystkie pomysły na kar-

teczkach samoprzylepnych. Następnie nauczyciel rozpoczyna grupową 

dyskusję, prosząc zespoły o przedstawienie swoich koncepcji i wybra-

nie jednej, która według uczestników jest najlepsza. Po wspólnym prze-

wartościowaniu pomysłów nauczyciel zaprasza uczniów do stworzenia 

Tablicy Awaryjnej: opracowanej przez uczniów listy z instrukcjami ra-

dzenia sobie w omawianej, trudnej sytuacji. Tablica zostaje zawieszo-

na w klasie lub na korytarzu szkolnym.

Warto pamiętać

Jak widać w przytoczonych przykładach, nauczanie przyjazne mózgowi po-

łączone ze wspieraniem rozwoju emocjonalnego uczniów jest nie tylko wy-

konalne, ale i banalnie proste. Wystarczy odrobina kreatywności, empatii 

i otwartości. Jedyną trudnością na drodze do harmonijnego rozwoju jest 

czas, którego tak bardzo nam w szkołach bra-

kuje. Zwiększające się stosy dokumentacji do 

uzupełnienia, walka z czasem przy realizacji 

podstawy programowej, organizacja dodat-

kowych, atrakcyjnych dla uczniów wydarzeń, 

jak wycieczki szkolne i zajęcia dodatkowe, cza-

sami przesłaniają bezcenną wartość jaką jest 

zatrzymanie się na chwilę i rozpoczęcie roz-

mowy. To właśnie dialog – analiza przeżyć, 

opis wrażeń, wyrażanie uczuć, autore#eksja 

– jest najprostszym rozwiązaniem sprzyjają-

cym tworzeniu przyjaznej uczeniu się atmos-

fery, budowaniu relacji i efektywniejszemu, 

trwalszemu zapamiętywaniu. Dlatego warto 

znaleźć czas na prostotę, zadanie pytania „czy 

podobała ci się dzisiejsza lekcja?”, pokazanie 

dziecku, że nie tylko interesuje nas jego opi-

nia, ale ma ona również znaczenie w perspek-

tywie naszej dalszej współpracy.
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