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Zespół Aspergera po raz pierwszy 
został zdiagnozowany w poło-
wie lat 80. XIX w., ale opisał go 
dopiero w 1944 r. wiedeński 
pediatra Hans Asperger, i to od 

jego nazwiska pochodzi nazwa 
zaburzenia. Potrzeba było jednak 
kolejnych 50 lat, zanim zespół 
Aspergera został sklasyfikowany 
i oficjalnie uznany za chorobę. 

Na zespół Aspergera (ZA) choruje coraz więcej dzieci. 
Jest to zaburzenie rozwoju, mieszczące się w spektrum 
autyzmu. Praca z dzieckiem z ZA jest trudna, wymaga 
cierpliwości, wiedzy, zrozumienia i dużego zaangażowania. 

Zrozumieć ucznia 
z zespołem Aspergera 

Tekst: Justyna Sobolak

10 zasad pracy z uczniem 
z zespołem Aspergera:
1.  Chwal dziecko, kiedy tylko jest ku temu okazja.
2.  Dziel zadania na małe jednostki. 
3.  Staraj się zachęcać do kontaktów z rówieśnikami.
4.  Wyznacz ramy czasowe mówienia o swojej pasji.
5.   Wykorzystaj zainteresowania do zrozumienia przez dziecko 

nowych treści.
6.  Ucz dziecko, jak opanować stres.
7.  Kontroluj to, co dziecko zapisuje w zeszycie.
8.   Z rodzicami kontaktuj się bezpośrednio, nigdy przez ucznia.
9.  Wykazuj się cierpliwością w pracy z uczniem.
10.  Nie działaj sam. Szukaj pomocy u pedagoga szkolnego  

i w placówkach psychologiczno-pedagogicznych.

własnym świecie, podczas gdy 
dzieci z zespołem Aspergera żyją 
w naszym świecie, ale na swój 
własny sposób. 

Życie według schematów

W porównaniu do dzieci auty-
stycznych, te z zespołem Asperge-
ra mają lepiej rozwinięte zdol-
ności poznawcze i język. Często 
używają nieadekwatnego do 
wieku, specjalistycznego słownic-
twa. Ich język jest pedantyczny, 
encyklopedyczny, pozbawiony 
mowy potocznej. Dzieci z ZA 
mają także ograniczony, wręcz 
obsesyjny, zakres zainteresowań. 
Oscylują one wokół różnych 
dziedzin, począwszy od matema-
tyki, astronomii, historii, geografii, 
po muzykę czy film. Wokół swoich 

zainteresowań dzieci kierują każ-
dą rozmowę i zabawę. Osoby z ZA 
charakteryzują też słabo rozwinię-
te zdolności społeczne. Reagują 

nieadekwatnie do sytuacji towa-
rzyskiej, mają trudności z nawią-
zywaniem relacji, nie potrafią 
bawić się w grupie. Funkcjonowa-
nie w społeczeństwie dodatkowo 
utrudnia im problem z myśleniem 
abstrakcyjnym. Osoby z tym za-
burzeniem nie rozumieją metafor, 

ironii, nie śmieją się z żartów, nie 
potrafią bawić się na niby. Mają 
także kłopot z prawidłowym od-
czytywaniem mowy niewerbalnej: 

gestów, mi-
miki, tonacji 
głosu. 

(Nie)grzeczne 
dzieci

Z badań 
wynika, że 
ZA występu-

je częściej niż autyzm i częściej 
dotyka chłopców. – Podłoże 
tego zaburzenia nie jest do końca 
znane. Wiadomo na pewno, że 
nie jest nim proces wychowawczy. 
Mówiąc o dzieciach z ZA, często 
używamy określeń „niegrzeczne 
dzieci”, „dzieci niewychowane”. 

Najważniejszą rolą nauczyciela jest 
zapewnienie dziecku choremu na ZA 
poczucia bezpieczeństwa, a to poczucie 
daje mu rutyna. Działania powinny 
skupiać się (…) na zapewnieniu uczniowi 
przewidywalnego otoczenia. 

Dla zobrazowania tego, czym jest 
ZA, warto przywołać porównanie, 
jakim posłużył się amerykański 
badacz, Van Krevelen. Zauważył 
on, że dzieci autystyczne żyją we 
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Pamiętajmy, że proces wychowa-
nia nie jest przyczyną zespołu 
Aspergera – mówiła podczas 
e-konferencji „Uczyć i zrozumieć 
dziecko z zespołem Aspergera” 
Wioletta Sabat, pedagog i socjo-
terapeutka, prowadząca treningi 
umiejętności społecznych dla 
osób z zespołem Aspergera 
(wszystkie dotychczasowe odcinki 
e-konferencji dostępne są na stro-
nie: www.ekonferencje.mac.pl). 

ZA diagnozuje się zwykle później 
niż autyzm. Podejrzewa się go do-
piero na etapie wczesnoszkolnym. 
Początkowo objawy tego zabu-
rzenia są brane przez rodziców za 

przejaw inteligencji i charakteru 
dziecka. Zdarza się, że niepokojące 
objawy wyłapują dopiero na-
uczyciele lub logopeda, podczas 
badań przesiewowych w przed-
szkolu. – W wieku niemowlęcym 
i wczesnodziecięcym dzieci z ZA 
są nieprawidłowo diagnozowane, 
a częstym tego powodem jest nie-
pełny obraz zaburzeń. Wiek przed-
szkolny natomiast to czas, w którym 
zauważalne są zmiany w rozwoju 

mowy i za-
chowaniach 
społecznych. 
Wczesne 
zdiagnozowa-
nie dzieci z ZA 
daje możli-

wość podjęcia wczesnej terapii 
logopedycznej. Obszarami, które 
wymagają szybkiej interwencji, są 
przede wszystkim mowa i komu-
nikacja. Warto zaznaczyć, że bez 

Typowe objawy zespołu Aspergera:
używanie 
specjalistycznego 
słownictwa

obsesyjny 
zakres 
zainteresowań

słabo rozwinięte 
zdolności 
społeczne

trudności 
z nawiązywaniem 
relacji

brak 
umiejętności 
zabawy w grupie

problemy 
z myśleniem 
abstrakcyjnym

problemy 
z rozumie-
niem metafor, 
ironii

trudności 
z odczytaniem 
gestów, 
mimiki, 
tonacji głosu

komunikacji językowej trudno jest 
rozwijać kompetencje społeczne 
i emocjonalne – mówi logopeda 
Aleksandra Tymoczko. 

Poznać i zrozumieć

Jeśli pojawią się podejrzenia, 
że dziecko może cierpieć na ZA, 
nauczyciel powinien zasugero-
wać rodzicowi wizytę w specja-
listycznej poradni. Nigdy jednak 
nie powinien próbować stawiać 
diagnozy samodzielnie. Inaczej 
jest w przypadku dzieci z cho-
robą już zdiagnozowaną. Jeśli 
dowiemy się, że do naszej klasy 
będzie uczęszczała osoba z tym 
zaburzeniem, należy odpowiednio 
przygotować się na spotkanie 
z takim dzieckiem i jego rodzica-
mi lub opiekunami. – Nauczyciele 
są dla dziecka z zespołem Asper-
gera przewodnikami w świecie 

Nauczyciele są dla dziecka z zespołem 
Aspergera przewodnikami w świecie 
edukacji, (…) wprowadzają je w otoczenie 
społeczne w szkole.

edukacji, ale też osobami bardzo 
ważnymi, ponieważ wprowadzają 
je w otoczenie społeczne w szkole. 
Dlatego wiedza na temat dziecka 
z zespołem Aspergera jest bardzo 
istotna, żeby prowadzić proces edu-
kacji – zwracała uwagę podczas 
e-konferencji Wioletta Sabat. 

Trudne początki

Pamiętajmy, że każde z dzieci 
cierpiących na ZA jest inne. 
Nawet typowe objawy choroby 
mogą u różnych dzieci manife-
stować się na rozmaite sposoby. 
Dlatego ważne jest, by proces 
edukacyjny rozpocząć od po-
znania dziecka. Warto porozma-
wiać z rodzicami dziecka oraz 
dokładnie zapoznać się z opinią 
wystawioną przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 
Takie spotkanie powinno być 
odpowiednio wcześniej zaaran-
żowane. Trzeba przygotować 
się do niego, zapoznając się 
z literaturą dotyczącą choroby. 
Dzięki temu z rozmowy uda się 
wydobyć informacje najcen-
niejsze z punktu widzenia pracy 
z uczniem. Bardzo istotne jest 
także spotkanie z samym dziec-
kiem. Dobrze to zrobić przed 
rozpoczęciem roku szkolnego – 
oprowadzić dziecko po szkole, 
wspólnie wybrać dla niego 
ławkę w klasie, a w trakcie roku 
szkolnego pilnować, by nikt nie 
zajął mu wybranego wcześniej 
miejsca.

Rutyna daje bezpieczeństwo

Najważniejszą rolą nauczycie-
la jest zapewnienie dziecku 
choremu na ZA poczucia bezpie-
czeństwa, a to daje mu rutyna. 
Działania powinny skupiać się 
więc przede wszystkim na za-

pewnieniu uczniowi przewidy-
walnego otoczenia (np. dopilno-
wanie, by w klasie ucznia z ZA 
plan lekcji nie ulegał zmianom). 
Unikajmy też robienia dzieciom 
niespodzianek. Dzieci chore na 
ZA mają skłonność do obsesyj-
nego zamartwiania się. Powinny 
także być odpowiednio wcześnie 
przygotowane na każdą, nawet 
najmniejszą zmianę. Równie 
istotne jest opracowanie odpo-
wiednich metod nauczania. Na-
uczyciel musi nauczyć dziecko 
reguł, obowiązujących podczas 
lekcji, ale jednocześnie doceniać 
wiedzę, którą uczeń już posia-
da. Można np. wyznaczyć jeden 
dzień w miesiącu lub w tygo-
dniu, w którym dziecko będzie 
opowiadało o swojej pasji albo 
przygotowywać ćwiczenia dla 
dziecka z ZA w taki sposób, by 
wiązało się to z jego zaintereso-
waniami. W ten sposób chęt-
niej będzie ono wykonywało 
zadania. Polecenia wydawane 
uczniowi z Aspergerem powin-
ny być jasne, 
a zadania 
dzielone 
na małe 
jednostki 
i podparte 
wieloma 
wskazów-
kami. 

Wymagające 
dzieci

W pracy z dzieckiem z ZA 
nauczyciel nie powi-

nien pozostawać sam. Pomocy 
powinien szukać u pedagoga 
szkolnego, kolegów posiada-
jących doświadczenie w pra-
cy z chorymi na ZA, a także 
w placówkach psychologicz-
no-pedagogicznych. Dobrze 
jest również sięgać po fachową 
literaturę i przede wszystkim 
współpracować z rodzicami 
dziecka. – Ważne, aby nauczyciel 
zapraszał rodzica do bezpo-
średniego kontaktu ze szkołą, 
a także ustalił formy współpracy 
z rodzicem. Może to być spotka-
nie raz w tygodniu, koresponden-
cja e-mailowa czy też np. zeszyt 
korespondencji (…). Dzięki tym 
informacjom rodzic będzie mógł 
odpowiednio pracować nad pro-
blemem, który pojawi się w szko-
le – podpowiadała podczas 

e-konferencji Wioletta Sabat. 

E-konferencja  
pt. „Uczyć i zrozumieć dziecko 
z zespołem Aspergera”, jak 
również pozostałe e-konferencje, 
można obejrzeć na stronie
www.ekonferencje.mac.pl
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Naukowcy alarmują, że każde dziecko w Polsce ogląda 
reklamy przeciętnie przez 3 godziny tygodniowo. Dzieci 
szczególnie szybko i mocno ulegają wpływom przekazów 
reklamowych. Jakie są tego skutki i czy można się przed 
tym bronić?

Target* – dziecko

Tekst: Beata Pałac

*Target 
w języku angielskim oznacza cel. 
W języku marketingowym to 
również grupa docelowa, do której 
kieruje się przekaz reklamowy.

(…) szczególnie podatną na wpływy reklam 
i ukrytą w nich perswazję grupą odbiorców 

są dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym.

Zazwyczaj najlepiej sprzedającymi się 
i najsilniej reklamowanymi zabawkami są 
te, które nie wymagają od dziecka prawie 
żadnej kreatywności. (…) To stawia 
dziecko w pozycji biernego obserwatora, 
a nie aktywnego uczestnika zabawy.

9Z KLASĄ8 Raport

Według raportu firmy badaw-
czej PMR Research*, polski 
rynek produktów dla dzieci 
na koniec 2014 roku osiągnął 
wartość 8,7 mld złotych. W Pol-
sce populacja dzieci i młodzie-
ży do 18. roku życia liczy pra-
wie 11,5 miliona osób. To duża, 
chłonna grupa konsumentów. 
Nie dziwmy się więc, że tak 
wiele reklam kierowanych jest 
właśnie do tego środowiska. 
A będzie ich coraz więcej. 

Dlaczego dzieci lubią oglądać 
reklamy?

Forma reklam, czyli muzyka, 
szybki montaż, bezpośred-
nie zwroty do widza, a także 
kolorowe, atrakcyjne miej-
sca bardzo silnie oddziałują 
na podświadomość dziecka. 
Reklamy są ponadto tworzo-
ne w ten sposób, że nie wy-
magają długiej koncentracji. 
O ile osoba dorosła, oglądając 
reklamę, rozumie, że spot 
powstał po to, by zachęcić do 
zakupu danego produktu czy 
usługi, o tyle dziecko (zwłasz-
cza małe) traktuje informacje 
zawarte w reklamie w sposób 
dosłowny. 

Nieświadome zagrożenie

Dlaczego nadmierne ogląda-
nie reklam przez dzieci może 
być niebezpieczne? Nie tylko 
dlatego, że reklamy rozbudza-
ją nadmierne potrzeby posia-
dania. Wpływają również na 
kreowanie systemu wartości, 
w którym dobra materialne 
są na pierwszym miejscu. 
Dr Barbara Lulek z Wydziału 
Pedagogicznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego zwraca uwagę 
jeszcze na jedno niebezpie-
czeństwo: – Reklamy czasem 
odwołują się do potrzeb i emo-

cji rodziców, np. sugerując, iż 
ich miłość do dziecka objawiać 
się powinna poprzez kupienie 
mu reklamowanego produktu 
– mówi. 

Stowarzyszenie Dziecko Bez 
Reklamy wyjaśnia, w jaki 
sposób przekaz reklamowy 

wpływa na rozwój najmłod-
szych. Zazwyczaj najlepiej 
sprzedającymi się i najsilniej 
reklamowanymi zabawkami 
są te, które nie wymagają od 
dziecka prawie żadnej kre-
atywności. Same jeżdżą, wyda-
ją dźwięki, wabią błyskającymi 
światełkami. To stawia dziecko 
w pozycji biernego obserwa-
tora, a nie aktywnego uczest-
nika zabawy. Poza tym 
reklamy promują 
postawy materia-
listyczne. Dzieci, 
które taką postawę 
prezentują, są bar-
dziej nieszczęśliwe, 
skłonne do depresji, 
mają niższą samo-
ocenę i wykazują więcej 
symptomów lękowych. 

Remedium na reklamę

W dzisiejszym świecie całko-
wite odizolowanie młodego 
człowieka od przekazu rekla-
mowego wydaje się niemoż-
liwe. Jak zatem uchronić go 
przed negatywnymi skutkami 
reklam? – Dorośli powinni 
rozmawiać ze swymi pociechami 
i informować je, czemu służy re-

klama. Warto również uświada-
miać im, że nie wszystkich stać 
na określone produkty i że nie 
świadczy to o mniejszej wartości 
takich osób. Starszym dzieciom 
często daje się kieszonkowe – 

uczuć, niż pokazywane w re-
klamach. Dzieci powinny same 
przekonać się, że istnieje 
szczęście i wspaniały świat – 
poza tym wykreowanym przez 
reklamy. Można to osiągnąć 
na przykład poprzez wspólną 
zabawę, spacer, uprawianie 
sportu.

Nie uda nam się całkowicie 
odizolować dzieci od reklam. 
Zróbmy jednak wszystko, by 
wpływ przekazów reklamo-
wych na nasze pociechy był 
jak najmniejszy. Możemy to 
osiągnąć poprzez ogranicze-
nie czasu oglądania telewizji, 
przełączanie na inny kanał 
w czasie bloków reklamowych, 
a przede wszystkim poprzez 
poświęcenie młodemu czło-
wiekowi większej ilości czasu 
i uwagi. To zawsze najlepsza 
metoda.

jeśli pozwolimy, aby same 
zdecydowały, na co wyda-
dzą swoje pieniądze, będą 
miały szansę doświadczyć, 

jak trudno jest podjąć taką 
decyzję. Dowiedzą się wówczas 
także, że każdy zakup oznacza 
określony koszt, w tym być może 
również rezygnację z zakupu 
pewnych przedmiotów – radzi 
Barbara Roehrborn z Fundacji 
Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa 
Komeńskiego.

Kolejnym sposobem ochro-
ny dzieci przed negatywnym 
oddziaływaniem reklam jest 
konsekwentne pokazywanie 

im grani-
cy między 
światem wy-
kreowanym 
w reklamach 
a światem 
realnym. 
Reklamy 
budują 
prosty zwią-

zek przyczynowo-skutkowy: 
„Jeśli kupisz ten produkt, to 
będziesz szczęśliwy”. Dlatego 
bardzo istotne jest, aby dzieci 
poznawały inne sposoby na 
doświadczanie przyjemnych 

Przypisy: 
*Rynek produktów dla dzieci w Polsce 2014. Ana-
liza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2019. 



Grupa Edukacyjna S.A.
ul. Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce
tel. 41 366 51 90 
e-mail: zklasa@mac.pl

Projekt jest jedną z najciekaw-
szych metod aktywizujących. 
Zrywa z podziałem na treści 
przedmiotowe, bazuje na natu-
ralnej ciekawości dziecka. Może 
trwać od kilku tygodni do kilku 
miesięcy. Głównym założeniem 
tej metody jest samodzielna 
praca uczniów, którzy inicjują, 
planują i wykonują założone 
przedsięwzięcia, by finalnie je 
zaprezentować. Nauczyciel pełni 
tutaj jedynie rolę wspomagającą. 

Projekt czy nie projekt?

Metoda projektu posiada kilka 
charakterystycznych cech, które 
wyróżniają ją na tle innych 
metod nauczania:

  uczniowie nabywają nową 
wiedzę głównie dzięki samo-
dzielnemu myśleniu i rozwią-
zywaniu problemów, 
  uczniowie pracują nad 
kwestiami, które ich intere-
sują, płyną z ich naturalnych 
potrzeb, 
  rozważania teoretyczne 
stosowane są tylko w razie 
potrzeby i zawsze są rezul-
tatem realizowanych działań 
praktycznych, 

Celem kształcenia jest wychowanie człowieka zdolnego 
do tworzenia nowych rzeczy – osoby twórczej, odkrywczej. 
Narzędziem służącym osiągnięciu tego celu może być 
metoda projektu. 

Metoda projektu

Tekst: Ewelina Kusiak

Wytyczne planowania projektu:
  cele,

  treść projektu,

  sposoby realizacji,

  harmonogram działań,

  środki działania/zasoby,

  adresaci/grupa docelowa,

  wykonawcy,

  sposoby komunikowania się 
w obrębie grupy,

  sposoby monitorowania 
wykonywanych zadań i ewaluacji,

  sposób zademonstrowania 
rezultatów.

Pamiętaj!
Nie ma dwóch 
identycznych 

projektów.

  aktywność uczniów ma na 
celu nie tylko zdobywanie 
wiedzy i umiejętności, ale 
także zmianę ich nastawienia 
do procesu uczenia się.

W metodzie projektu bardzo 
ważna jest również odpowied-
nia i starannie zaplanowana 
prezentacja. Warto zaprosić na 
nią społeczność lokalną, rodzi-
ców oraz uczniów innych klas. 
Można również zamieścić ją 
na stronie internetowej szkoły. 

Zastosowanie projektu

Projekt z powodzeniem może 
być wykorzystywany także 
w pracy w przedszkolach 

– w starszych grupach wie-
kowych. Realizując ciekawe 
tematy – np. „W podwodnej 
krainie” – nauczyciel może 
zaangażować rodziców, m.in. 

Głównym założeniem metody projektu 
jest samodzielna praca uczniów, 
którzy inicjują, planują i wykonują 
założone przedsięwzięcia, by finalnie je 
zaprezentować. Nauczyciel pełni tutaj 
jedynie rolę wspomagającą.

poprzez zachęcanie ich do 
wyszukiwania źródeł wiedzy, 
organizację wycieczki na wy-
stawy poświęcone rybom lub 
przygotowanie dnia tematycz-
nego w przedszkolu. Podczas 
zajęć dzieci mogą rysować, 
dekorować salę, wykonywać 

albumy.
W cza-
sie lekcji 
w szkole 
podstawo-
wej można 
np. urozma-
icić naukę 
przyrody. 

Pracując nad tematem „Le-
śni odkrywcy”, uczniowie 
– w oparciu o różne źródła 
– mogą wspólnie wykonać 
album na temat lasu, udać się 

na wycieczkę do lasu, a na za-
kończenie projektu otrzymać 
przygotowane przez nauczy-
ciela certyfikaty „Przyjaciela 
lasu”. 
W idealnym świecie uczniowie 
uczęszczają do szkoły dlatego, 
że chcą. Mają poczucie zaan-
gażowania w proces dydak-
tyczny, nie są tylko biernymi 
odbiorcami, lecz tworzą nowe 
teorie, wspólnie pracując nad 
realizacją założonych celów. 
Tworzeniu takiej szkoły służy 
korzystanie z nowych, cieka-
wych metod aktywizujących. 
Jedną z nich jest właśnie 
metoda projektu, która przy 
właściwym wykorzystaniu po-
zwoli szkołom kształcić ludzi 
gotowych na podejmowanie 
wyzwań w dorosłym życiu. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZAMÓW 
PRENUMERATĘ „Z KLASĄ. MAGAZYN 
DLA NAUCZYCIELI”
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e-konferencji

11
ekspertów

2 300
fanów

�

20 000
uczestników

� www.ekonferecje.mac.pl
� facebook.com/macedukacja

Co stoi za sukcesem e-konferencji 
wydawnictwa MAC Edukacja? 
Przystępna i przyjazna forma oraz 
ciekawa tematyka, omawiana 
przez najlepszych ekspertów 
z dziedziny edukacji i pedagogiki. 
W tak wymagającym zawodzie, 
jakim jest praca nauczyciela, nie 
zawsze udaje się znaleźć czas na 
regularny udział w warsztatach 
czy konferencjach, podnoszących 
kwalifikacje zawodowe. Niekwe-
stionowanym atutem e-konferen-
cji jest łatwość dostępu i moż-
liwość odtworzenia materiału 
w dowolnym miejscu i czasie. 
Od początku lutego do końca 
czerwca, dwa razy w miesiącu, 
nauczyciele gromadzili się przed 
ekranami komputerów i oglądali 
kolejne konferencje. Potwierdze-
niem udziału w e-spotkaniach 
były imienne certyfikaty, które 
każdy uczestnik otrzymywał drogą 
mailową. Ogromną popularność 
zyskał także pokonferencyjny 
czat, w ramach którego widzowie 
mogli wziąć udział w dyskusji 
z ekspertem. 

W pierwszej odsłonie projektu 
w studiu nagraniowym obec-
ne były m.in.: dr Aleksandra 
Piotrowska, Dorota Krzywicka, 
dr Hanna Hamer, Marta Żysko-
-Pałuba, Agnieszka Balla, Wie-
sława Żaba-Żabińska i dr Beata 
Szurowska. Poruszone zostały 
najbardziej istotne tematy 
– zespół Aspergera, agresja 
u dzieci czy problem kontaktu 

Wielki sukces 
e-konferencji! 

W połowie ub. roku szkolnego wydawnictwo MAC Edukacja 
rozpoczęło cykl internetowych wideo e-konferencji, 
skierowanych do nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. 
Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i w roku 
szkolnym 2015/2016 doczeka się drugiej odsłony. 

Tekst: Joanna Szczepaniak

z roszczeniowymi rodzicami. To 
już pewne – cykl doczeka się 
kolejnej odsłony w nowym roku 
szkolnym. 

Wszystkie dotychczasowe odcinki  
e-konferencji wydawnictwa 
MAC Edukacja można obejrzeć 
na stronie: 
www.ekonferencje.mac.pl

12 E-wsparcie

䬀漀渀欀甀爀猀
娀 䬀䰀䄀匀Ё
娀愀洀眀 瀀甀戀氀椀欀愀挀樀攀 稀 猀攀爀椀椀 伀眀漀挀渀愀 䔀搀甀欀愀挀樀愀
椀 眀攀稁 甀搀稀椀愀䈁 眀 欀漀渀欀甀爀猀椀攀⸀

一愀最爀漀搀愀 最䈁眀渀愀㨀
眀礀樀ԁ琀欀漀眀愀 眀礀挀椀攀挀稀欀愀 搀氀愀 挀愀䈁攀樀 欀氀愀猀礀℀

匀稀挀稀攀最䈁礀 渀愀㨀 眀眀眀⸀洀愀挀⸀瀀氀

娀愀戀椀攀爀稀 猀眀漀樀ԁ 欀氀愀猀ᤁ
渀愀 渀椀攀稀眀礀欀䈁ԁ 眀礀挀椀攀挀稀欀ᤁ



Realizowany przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji na zlecenie 
MEN i ze środków unijnych 
projekt jest bez precedensu. 
W jego wyniku powstaje komplet 
e-podręczników do kształcenia 
ogólnego, w tym e-podręczniki 
do klas 1–3. Te ostatnie tworzy 
Grupa Edukacyjna S.A., właściciel 
marek MAC Edukacja i Juka. Grupa 
Edukacyjna S.A. jest jedynym 
profesjonalnym wydawnictwem 
w gronie partnerów projektu, 
wprowadzających cyfrowy kaga-
nek oświaty do polskiej edukacji.

Zgrzyciaki i dzieciaki

Praca z e-podręcznikiem w kla-
sach 1–3 szkoły podstawowej 
uzupełnia pracę z podręcznikiem 
drukowanym. Wprowadza ona 
angażującą uczniów historię 
w atrakcyjnej dla młodego 
pokolenia formie – interaktywne 
ćwiczenia wplecione w historię 
opowiadającą przygody rodzeń-
stwa Kuby i Julki, którym pomaga-
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ją Zgrzyciaki. Te koloro-
we postaci, z wyglądu 
przypominające roboty, 
inspirują uczniów do 
rozwiązywania zadań 
i problemów złośliwie 
podsuwanych przez 
przekornego profesora 
Zgrzyta. Świat dobra 
i zła, przedstawiony 
w formule zbliżonej do gier, spra-
wia, że dzieci chętnie włączają się 
w historię, podejmują wyzwania 
i – co najważniejsze – uczą się, 
bawiąc.

Nauczycielu, podejmij 
wyzwanie!

Nauczyciele edukacji wczesnosz-
kolnej zyskają dzięki e-podręcz-
nikowi ważne wsparcie w co-
dziennej pracy. E-podręcznik do 
klas 1–3 to bogaty, interaktywny 
i kolorowy materiał, zachęcający 
dzieci do wkroczenia w pełen 
wyzwań świat wiedzy. Jak nauczy-
ciel powinien przygotować się na 

Przygotuj się na e-podręcznik

Wciągająca uczniów fabuła i inspirujący bohaterowie 
towarzyszący we wspólnych wyzwaniach – to wszystko 
już lada dzień przywita tysiące dzieci w szkole. 
E-podręcznik wkracza odważnie do klas 1–3. Nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej mają do odegrania ważną rolę 
w rozpoczynającym się roku szkolnym. Warto przygotować 
się teraz. To już ostatni dzwonek.

Tekst: Jarosław Rybus

Witamy w nowym, cyfrowym roku szkolnym

takie wyzwanie? Z pomocą przy-
chodzi seria szkoleń i konferencji, 
organizowanych dla nauczycieli 
przez autora e-podręcznika do 
edukacji wczesnoszkolnej – Grupę 
Edukacyjną S.A. Cykl spotkań od-
będzie się jesienią w całej Polsce. 
To najlepsze źródło wiedzy, porad 
i technik korzystania z e-pod-
ręcznika, możliwość spotkania 
z autorami, ekspertami. Najlepiej 
uczyć się od autora, który stworzył 
koncepcję e-podręcznika, bazując 
na wieloletnim doświadczeniu 
w edukacji wczesnoszkolnej. Ak-
tualne terminy spotkań i sposoby 
zapisu na nie można znaleźć na 
stronie www.mac.pl.
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Warto umieć wykorzystywać 
dostępne technologie, aby za 
ich pomocą angażować całą 
klasę. Tym bardziej, że cena 
i dostępność tablic jest w za-
sięgu niemal każdej szkoły. 
Współczesne pokolenie już na 
co dzień dotykowo obsługuje 
telefon (smartfon) czy tablet. 
To przyzwyczajenie i przyjem-
ność, które młodzież czerpie 

z nowinek technologicznych, 
mogą być cenne na każdej 
lekcji. Lekcji, która dzisiaj staje 
się coraz bardziej interaktywna 
i angażująca.

Multimedialne tablice doty-
kowe zachęcają uczniów do 
aktywności. Oferują im podob-
ną formułę, z jakiej korzystają 
w wolnym czasie, podczas 

Bez kredy

Tekst: Jarosław Rybus

Czasy kredy odchodzą w niepamięć. Obok zielonych tablic 
w polskich szkołach coraz częściej zaczynają błyszczeć 
nowoczesne ekrany, które po jednym dotyku wyświetlają 
interaktywne obrazy i wciągają ucznia do zabawy, 
jednocześnie ucząc. 

przeglądania internetu, roz-
mów on-line ze znajomymi, 
gier etc. Forma zabawy, koloro-
we animacje i wpływ na to, co 
dzieje się na ekranie, spra-
wiają, że dziecko angażuje się 
w zajęcia, np. poprzez wykony-
wanie ćwiczeń interaktywnych, 
również w grupach.

Szeroka oferta tablic interak-
tywnych sprawia, że dość łatwo 
można pogubić się w parame-
trach, wymaganiach. Najlepiej 
dobrać do szkoły produkt, który 
będzie doskonale odpowiadał 
potrzebom, a jednocześnie 
nie wydamy więcej pieniędzy, 
niż to konieczne. Z pozoru 
kosztowny, niedostępny sprzęt 
okazuje się bowiem stan-
dardem. Cena podstawowej 
tablicy kształtuje się już na 
poziomie ceny zakupu laptopa. 

Na stronie internetowej wydawnictwa 
MAC Edukacja znajduje się katalog 
ze starannie dobranymi produktami, 
w wyborze których pomogą konsultanci 
oświatowi. Zachęcamy do zapoznania 
się z propozycją projektu i obejrzenia 
katalogu: www.mac.pl/sprzetzklasa 

W roku szkolnym 2015/16 
tablice interaktywne 
znajdą jeszcze szersze 
zastosowanie z uwagi na 
e-podręcznik, który trafi 
do szkół.

Umiejętny dobór odpowiednie-
go modelu pozwoli nie tylko 
zmieścić się w szkolnym bu-
dżecie, ale i zaoszczędzi wielu 
nerwów. Kluczem jest wiedza, 
także w wyborze tablicy. 

Z pomocą przychodzą wy-
dawcy. – Zanim wybierzemy 
konkretny model urządzenia, 
warto odpowiedzieć sobie na 
kilka ważnych pytań – mówi 
Iwona Walkowicz z wydaw-
nictwa MAC Edukacja. – Czy 
potrzebujemy tablicy dotykowej, 
powiązanej z rzutnikiem, czy też 
tablicy tzw. all-in-one, która jest 
jednocześnie komputerem i nie 
potrzebuje rzutnika. Znajduje 
to odzwierciedlenie nie tylko 
w użytkowaniu, ale i w cenie. 
W ofercie „Sprzęt z klasą” 

wydawnictwo MAC Edukacja 
posiada także tablicę mobilną 
na podczerwień, która pozwala 
na pisanie po dowolnej po-
wierzchni płaskiej, ścianie, bez 
konieczności ustawiania ekranu 
– dodaje.

W roku szkolnym 2015/16 
tablice interaktywne znajdą 
jeszcze szersze zastosowanie 
z uwagi na e-podręcznik, który 
trafi do szkół. Monitor dotyko-
wy jest idealnym narzędziem 
do pracy z e-podręcznikiem, na 
przykład w klasach 1–3. Liczne 
ćwiczenia interaktywne, oparte 
na technologii dotykowej, 

sprawią, że tablica multimedialna stanie się 
po raz pierwszy tak bardzo angażującym środ-
kiem do wspólnej, radosnej i pełnej wyzwań 
nauki wśród najmłodszych.

Nowe technologie są dostępne na wyciągnię-
cie ręki. Warto z nich korzystać, aby przekazy-
wać wiedzę najmłodszemu pokoleniu w naj-
bardziej zrozumiałej dla niego formie.
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Zainteresować ucznia

Wielu uczniów uważa, że matematyka i przedmioty 
przyrodnicze są trudne, nieciekawe, a ich nauka jest 
czasochłonna i zbędna, ponieważ przyswajana na nich 
wiedza nie znajduje zastosowania w codziennym życiu. 
Prawdopodobnie ta obiegowa opinia i powodowane 
nią uprzedzenie do przedmiotu jest w istocie większą 
przeszkodą w nauce, niż faktyczny poziom trudności 
przekazywanych treści.

Tekst: Piotr Kołaczek

Angażujące pracownie tematyczne

Kluczem do sukcesu edukacyj-
nego jest przyciągnięcie uwagi 
ucznia. Pokazanie mu, w sensie 
dosłownym, związku teorii 
z praktyką. Zademonstrowanie, 
że obliczenia oparte na teorii 
pozwalają opisywać rzeczywi-
stość i przewidywać przebieg 
procesów, które obserwujemy 
na co dzień. A skoro potrafi-
my coś przewidzieć, możemy 
nauczyć się tym sterować 
i wykorzystywać do własnych 
potrzeb. Stąd jest już tylko 
krok do inżynierii, projektowa-

Wzbudzenie zainteresowania uczniów 
jest tym łatwiejsze, im lepszym 
zapleczem dydaktycznym dysponuje 
nauczyciel, a realizacja treści 
wynikających z podstawy programowej 
opiera się (…) na metodzie oglądowej, 
doświadczalnej, wymaga obserwacji (…).

Według strategii unijnej, w latach 
2014–2020 finansowany będzie m.in. 
rozwój kluczowych kompetencji 
w zakresie przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. Szkoły powinny 
skorzystać z tej okazji. 

nia urządzeń, wytwarzania.  
Można zatem powiedzieć, 
że wielką rolę w rozwijaniu 
u dzieci konkretnych zain-
teresowań odgrywają m.in. 

nauczyciele edukacji wcze-
snoszkolnej.

Zaplecze dydaktyczne 
to podstawa

Wzbudzenie zainteresowania 
uczniów jest tym łatwiejsze, 
im lepszym zapleczem dydak-
tycznym dysponuje nauczyciel, 
a realizacja treści wynikają-
cych z podstawy programowej 
powinno opierać się w istotnej 
mierze na metodzie oglądo-
wej, doświadczalnej, wymaga 
obserwacji, analizy informacji 
z różnych źródeł. 

Każdy nauczyciel, organizując 
swój warsztat pracy, groma-

dzi szereg pomocy dydak-
tycznych. Istotne jest, aby 
w pracowni była możliwość 
przechowywania sprzętu labora-
toryjnego, przyrządów pomiaro-

wych, eks-
ponatów, 
minerałów, 
map, atlasów 
etc. W tym 
celu każda 
pracownia 
powinna być 
wyposażona 
w odpowied-
nie umeblo-

wanie (np. szafy, gabloty, stojaki 
etc.). Wykonywanie części do-
świadczeń na różnych lekcjach 
wymaga użycia np. świeżych 
preparatów (biologia) czy też 
specyficznych odczynników 
(chemia), a to z kolei wiąże się 
z zapewnieniem odpowiedniego 
sprzętu do ich przechowywania. 
W tym celu pożądane jest, aby 
w pracowniach chemicznych 

i biologicznych znajdowały się 
stoliki, blaty laboratoryjne, dyge-
storia itp.

Budowa wartościowej bazy dy-
daktycznej jest jednak kosztow-
nym przedsięwzięciem. Dyrekto-
rzy szkół, na co dzień z trudem 
finansujący bieżącą działalność 
i remonty, wzbraniają się przed 
kolejnymi zakupami. Szansy na 
poprawę sytuacji można upa-
trywać w środkach dostępnych 
w ramach programów Unii 
Europejskiej. Według strategii 
unijnej, w latach 2014–2020 
finansowany będzie m.in. rozwój 
kluczowych kompetencji w za-
kresie przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych. Szkoły 
powinny skorzystać z tej okazji. 

W celu uzyskania szczegóło-
wych informacji nt. możliwości 
skorzystania z ww. finansowa-
nia, należy skontaktować się ze 
swoim konsultantem oświato-

wym (zawsze 
aktualna 
lista na 
www.mac.pl) 
lub za-
dzwonić na 
infolinię: 
801 802 102, 
801 808 102.

Wszelkie pomoce dydaktyczne, 
niezbędne do kompleksowe-
go wyposażenia każdej pra-
cowni szkolnej, znajdą Pań-
stwo w najnowszej ofercie brandu 
MAC Dydaktyka. Szczegółowe 
informacje można otrzymać na 
stronie www.mac.pl/pracownie 
oraz w dedykowanym katalogu.
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Żyjemy w czasach, w których, szczególnie dla dzieci 
i młodzieży, wiele wydarzeń z tzw. realu przeniosło 
się w świat Facebooka, YouTube i innych wirtualnych 
platform. Czy wobec tego jest sens organizowania 
szkolnych uroczystości i apeli? Jeśli tak, to jak 
zorganizować event, który nie tylko nie znudzi, 
ale przede wszystkim zaangażuje uczniów?

Szkolny event

Tekst: Beata Pałac

Doskonałym źródłem pomysłów (m.in. na 
organizację imprezy szkolnej) jest projekt 
„MAC inspiracje”, który oferuje bogate 
materiały wspierające nauczyciela w jego 
codziennej pracy. Dołączając do programu, 
pedagog otrzymuje między innymi gotowe 
scenariusze imprez okolicznościowych 
oraz materiały uzupełniające.
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Pedagodzy, pracujący na co 
dzień z młodzieżą szkolną, 
mimo zmieniających się re-
aliów, ciągle podkreślają głę-
boki sens organizacji tego typu 
wydarzeń. Wśród powodów 
wymienić można nie tylko fakt 
upowszechniania przez imprezy 
szkolne dorobku kulturalnego 
i naukowego, ale też dostarcza-
nie bodźców emocjonalnych 

i estetycznych, a także wspo-
maganie rozwoju zaintereso-
wań, zdolności i aktywności 
uczniów. Poza tym uroczystości 
szkolne silnie integrują zarów-
no uczniów, jak również grono 
pedagogiczne i rodziców. Pod-
stawowym wyzwaniem, przed 
jakim stoją dziś nauczyciele, 
jest zorganizowanie ciekawego 
dla uczniów apelu szkolnego, 

szopki noworocznej lub kon-
certu. Niewątpliwie nie jest to 
zadanie proste, ale, przy wyko-
rzystaniu odpowiednich narzę-
dzi, jak najbardziej możliwe.

Cele do osiągnięcia

Przystępując do przygotowań 
do szkolnej uroczystości, nale-
ży zdać sobie sprawę z tego, że 

każde takie wydarzenie musi 
realizować określone cele. 
Definiując je, trzeba przede 
wszystkim postawić sobie 
pytanie, jaki efekt chcemy 
osiągnąć. Przykładowo, przy 
okazji imprezy z okazji uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, war-
to określić i wypisać w formie 
punktów fakty z historii, które 
uczniowie powinni zapamię-
tać. Cele, jakie sobie stawiamy, 
powinny być skonkretyzowane 
oraz realne do osiągnięcia. 

Strategia to podstawa

Na etapie przygotowań do 
uroczystości pamiętajmy także 
o tym, by jej scenariusz, cha-
rakter, efekty i sposób prezen-

tacji wpisywały się w ogólną 
strategię szkoły. Placówki 
oświatowe promują samo-
dzielność, zatem jak najwięcej 
elementów związanych z przy-
gotowaniami do uroczystości 
należy oddać uczniom. Abso-
lutnie nie wolno zapomnieć, 
by przed uroczystością, pod-
czas jej trwania oraz po jej za-
kończeniu podkreślić fakt, że 
to właśnie oni samodzielnie 
wykonali dekoracje czy na-
pisali teksty. Zaangażowanie 
uczniów w takie uroczystości 
to wartość sama w sobie. – 

Zaufanie uczniom i uprawomoc-
nienie ich w zakresie scena-
riusza i realizacji wydarzeń 

szkolnych to 
z pewnością 
jedna z dróg 
do zwiększe-
nia ich zaan-
gażowania 
– podkreśla 
dr Stani-
sław Kowal, 
Kierownik 
Studium 
Kształcenia 
Nauczycieli 

na Uniwersytecie Pedagogicz-
nym w Krakowie.

Tradycyjna różnorodność

Nawiązanie do tradycji to 
kolejny element do uwzględ-
nienia w kontekście organizacji 
uroczystości szkolnej. Chodzi tu 
o tradycję pojmowaną na róż-
nych poziomach: obywatelskim, 
narodowym, ale także lokalnym 
czy szkolnym. Ale też tradycja 
nie powinna stać się pretekstem 
do powielania co roku tych 
samych pomysłów. 

Jak dołączyć do projektu „MAC inspiracje”? 
Wystarczy skontaktować się ze swoim 
konsultantem oświatowym (zawsze 
aktualna lista na www.mac.pl)
z wydawnictwa MAC Edukacja. 

Skąd brać inspiracje? 
Z „MAC inspiracji”

Pamiętajmy, że za każdym 
dziełem sztuki, napisaną 
książką czy stworzonym pro-
jektem szły marzenia, historia, 
a przede wszystkim – inspira-
cja. Z pewnością warto za-
tem korzystać z doświadczeń 
i podpowiedzi innych, również 
podczas przygotowań do uro-
czystości szkolnych. Dosko-
nałym źródłem pomysłów dla 
nauczycieli jest projekt pod 
nazwą „MAC inspiracje”, pro-
wadzony przez wydawnictwo 
MAC Edukacja, który oferuje 
bogate materiały wspierające 
nauczyciela w jego codziennej 
pracy. Dołączając do progra-
mu, pedagog otrzymuje mię-
dzy innymi gotowe scenariu-
sze imprez okolicznościowych 
oraz materiały uzupełniające. 
Do projektu  „MAC inspiracje” 
można dołączyć poprzez kon-
sultanta oświatowego wydaw-
nictwa MAC Edukacja.



Statystyki nie napawają optymi-
zmem: polskie dzieci i młodzież 
odżywiają się źle. Wg badań 
Instytutu Żywności i Żywienia 
(IŻiŻ), w diecie występują nie-
dobory niezbędnych składników 
odżywczych, m.in.: wapnia, wi-
tamin D, C, E czy B12, magnezu, 
potasu, żelaza, kwasów tłuszczo-
wych omega-3. Równocześnie 
młodych ludzi coraz częściej 
dotyka otyłość, a w konsekwen-
cji choroby cywilizacyjne, jak 
choćby cukrzyca typu 2, nadci-
śnienie czy miażdżyca. 

Nie tylko podstawa 
programowa

Mimo że największy wpływ na 
kształtowanie nawyków żywie-
niowych dzieci mają rodzice 
i dom rodzinny, nie wolno 
zapominać, że właśnie szkoła 
jest drugim najważniejszym 

miejscem, w którym dzieci 
powinny uczyć się właściwych 

wyborów. Dzieci niechętnie 
zjedzą jabłko zamiast chipsów, 
ale jednym z zadań szkoły jest 
również tłumaczenie, że owo-
ce są równie dobre, a przede 
wszystkim zdrowe. Ponieważ 
sklepiki szkolne odgrywają 
istotną rolę w żywieniu uczniów, 
ustawodawcy postanowili 
uporządkować i uregulować ich 
działalność, tak, by sprzyjały one 

zachowaniom prozdrowotnym. 
Jedną z głównych przyczyn 

wprowadze-
nia zmian 
w ustawo-
dawstwie 
była epide-
mia otyłości 
wśród dzieci 
i młodzieży 
szkolnej. 

Sklepiki po 
nowemu

Od 1 września 2015 r., w myśl 
znowelizowanej Ustawy o bez-
pieczeństwie żywności i żywie-
nia, sklepiki szkolne nie będą 
mogły sprzedawać tzw. śmie-
ciowego jedzenia. Prowadzący 
sklepiki szkolne będą musieli 
współpracować ze szkołą w pro-
pagowaniu zdrowego żywienia. 
Znowelizowana ustawa nakłada 

Tekst: Jolanta Witkowska

Dzieci spędzają w szkole wiele  
godzin, i jeśli nie wzięły z domu  
drugiego śniadania, mogą kupić kanapki 
czy napoje w szkolnym sklepiku. Dlatego 
tak ważne jest, by na półkach znalazły 
się produkty zdrowe, wyprodukowane 
w zgodzie z zasadami zdrowego żywienia. 

Celem akcji marki Kupiec pod nazwą 
Zdrowe nie trudne! jest edukacja 
w szkołach podstawowych na terenie 
całego kraju poprzez propagowanie 
wśród najmłodszych uczniów zdrowego 
stylu życia, kształtowanie prawidłowych 
postaw (…) oraz wyrabianie 
odpowiednich nawyków.

Znowelizowana ustawa nakłada na 
przedsiębiorców prowadzących sklepiki 
na terenie szkół obowiązek w postaci 
selekcjonowania oferty, a właściwie 
zmiany asortymentu.

Zdrowy sklepik 
szkolny

na przedsiębiorców prowadzą-
cych sklepiki na terenie szkół 
obowiązek w postaci selekcjo-
nowania oferty, a właściwie 
zmiany asortymentu. Eksperci 
Instytutu Żywności i Żywienia 
opracowali szczegółowe wy-
tyczne, które produkty absolut-
nie nie powinny się znaleźć na 
półkach szkolnych sklepików, 
jak również listę produktów 
zalecanych. Ustawa, mimo że 
jest krokiem w dobrym kierun-
ku, pozostawia jednak sporo 
wątpliwości i daje możliwości 
dość szerokiej interpretacji 
wytycznych. 

Wsparcie dla szkół

W te działania znakomicie wpi-
suje się akcja marki Kupiec pod 
nazwą Zdrowe nie trudne!, której 
partnerem zostało wydawnictwo 
MAC Edukacja. Celem tej akcji 
jest edukacja w szkołach podsta-
wowych na terenie całego kraju 
poprzez propagowanie wśród 
najmłodszych uczniów zdrowego 
stylu życia, kształtowanie pra-

widłowych postaw, związanych 
z komponowaniem zdrowych, 
bogatych w wartości odżyw-
cze posiłków oraz wyrabianie 
odpowiednich nawyków. Akcja 
ukierunkowana jest na działania 
zmierzające do ograniczenia 
wśród dzieci nadwagi i otyłości. 

Zamierzeniem organizatorów 
programu jest aktywna współ-
praca ze szkołą i z rodzicami, tak 
aby w kształtowanie właściwych 
postaw i nawyków włączyć 
wszystkich, którzy mają wpływ 
na dietę i wybory żywieniowe 
najmłodszych, a także przeko-
nać rodziców i dzieci, że zdrowe 
jedzenie może być smaczne. 

Pomysłodawcy programu za-
pewniają nauczycielom goto-

we propozycje prowadzenia 
lekcji. Nauczyciele otrzymują 
scenariusze i materiały dy-
daktyczne wraz ze wszystkimi 
narzędziami, potrzebnymi do 
realizacji programu (materiały 

opracowane 
zostały we 
współpracy 
z ekspertami 
z wydaw-
nictwa MAC 
Edukacja). 

Warto, by 
nauczyciele zaangażowali się 
w realizację projektu, traktując 
to zadanie nie jako kolejny 
obowiązek, ale nową, atrakcyj-
ną formę prowadzenia zajęć. 
Akcja Zdrowe nie trudne! po-
zwoli nauczycielom poszerzyć 
posiadaną wiedzę nie tylko 
na temat zdrowego żywienia, 
piramidy żywieniowej i ak-
tywności fizycznej, promującej 
zdrowy tryb życia, ale także 
uczenia życia w codziennym 
wymiarze, a wszystko w dbało-
ści o zdrową przyszłość własną 
i swoich uczniów. Więcej in-
formacji o akcji można zna-
leźć na stronie internetowej: 
www.zdrowenietrudne.pl

Niedobory 
składników 
odżywczych 
w diecie polskich 
dzieci, m.in.:

  wapń, 
  witaminy D, C, E, B12,
  magnez,
  potas,
  żelazo, 
  kwasy tłuszczowe omega-3.
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Im wcześniej, tym lepiej?

W tym roku obowiązek szkolny obejmuje wszystkich sześciolatków. To wynik refor-
my, dotyczącej obniżenia wieku szkolnego. W 2014 roku do pierwszej klasy poszły 
dzieci urodzone w I połowie 2008 r. W tym roku szkolnym naukę w pierwszej klasie 
rozpoczęły wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. oraz te, które na świat przyszły 

w drugiej połowie 2008 r. Posyłanie do szkoły sześciolatków staje się standardem w Unii Euro-
pejskiej. Dzieci w tym wieku rozpoczynają edukację w 19 państwach UE. Najwcześniej w Europie 
edukację rozpoczynają mieszkańcy Irlandii Północnej (Wielka Brytania). Tam do szkoły idą już 
czterolatki. W Holandii, Anglii, Walii i Szkocji obowiązek szkolny dotyczy pięciolatków. Natomiast 
siedmiolatki do pierwszej klasy podstawówki idą w Szwecji, Finlandii, Estonii, Bułgarii i na Litwie.

Aktualności edukacyjne
Nie wszędzie rok szkolny zaczyna się we wrześniu. Za to 
w coraz większej liczbie państw europejskich do pierwszej 
klasy idą sześciolatki. Polskie szkoły mają być bezpieczniejsze, 
a uczniowie monitorowani, ale dopiero od 2016 roku. 
Co nowego w szkołach?

Tekst: Piotr Kołaczek

Rok szkolny nie wszę-
dzie rusza we wrześniu

W Polsce rok szkolny 
rozpoczyna się we 
wrześniu. Podobnie jest 

w Stanach Zjednoczonych (choć nie 
we wszystkich stanach), Anglii, Irlandii, 
Grecji, Austrii, Belgii, Słowacji, Słowenii, 
na Węgrzech, w Estonii, na Łotwie i we 
Francji. 
Hiszpanie, Portugalczycy i Włosi rok 
szkolny zaczynają w połowie września. 
Natomiast Szwedzi, Duńczycy, miesz-
kańcy niektórych landów niemiec-
kich i Norwegowie do szkoły idą już 
w sierpniu.
Inaczej jest w Australii. Tutaj rok szkol-
ny zaczyna się na przełomie stycznia 
i lutego. Podobnie jak w Brazylii. W Ja-
ponii do szkoły idzie się 1 kwietnia.

Rusza program Bezpieczna+

Poprawa bezpieczeństwa 
uczniów nie tylko w szkole, 
ale i poza nią – to główny cel 
rządowego programu „Bezpiecz-

na+”. Program będzie realizowany w latach 
2015–2018. Przewiduje działania dotyczące 
m.in.: podniesienia poziomu kompetencji 
pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców 
w zakresie bezpiecznego korzystania z cyber-
przestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, 
które w niej występują. 

W ramach programu „Bezpieczna+” Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych chce m.in. instalo-
wać monitoring w szkołach. Kamery mają znaj-
dować się wokół budynków i na korytarzach. 
Szkoły otrzymają od MSW dofinansowanie na 
zakup i instalację urządzeń. Pierwsze mogą 
pojawić się już w 2016 roku. 

 Kupiec_ZdroweNieTrudne_PRASA_205x275_10.indd   1 12/08/15   13:37
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Najczęstszą aktywnością dzieci w internecie jest 
korzystanie z mediów społecznościowych. Warto ten 
fakt wykorzystać i dotrzeć do nich z inspirującą wiedzą 
właśnie w ten sposób.

Tekst: Beata Pałac

czyli media społecznościowe a edukacja

Nauczyciel i uczeń  
w sieci

Z badania „Nowe media 
w polskiej szkole”, przeprowa-
dzonego przez Polskie Brac-
two Kawalerów Gutenberga 
we współpracy z Instytutem 
Informacji Naukowej i Stu-
diów Bibliologicznych UW, 
wynika, że ponad 45% nauczy-
cieli codziennie szuka mate-
riałów dydaktycznych w inter-
necie, lecz jedynie niespełna 
6% przesyła je uczniom, ko-
rzystając z tego medium. Tym-
czasem, według specjalistów, 
wykorzystanie informacji 
znalezionych w mediach spo-
łecznościowych oraz poleca-
nie ciekawych treści uczniom 
może korzystnie wpływać na 
wzrost kreatywności i zain-
teresowania lekcją. – Warto 
wykorzystywać narzędzia, któ-
rymi otaczają się młodzi ludzie, 
z pożytkiem dla ich edukacji, 
poznawania świata i pod-
noszenia kompetencji. Nowe 
technologie i internet stają 
się naturalnym środowiskiem 
młodzieży. Czujny nauczyciel 

potrafi uczynić z tego atut w taki sposób, by wzmocnić zaintereso-
wanie dzieci danym tematem, ale także okazać swoje partnerskie 

nastawienie 
w zakresie 
bycia blisko 
tego, czym 
żyją i co 
ich angażu-
je – uważa 
Aleksandra 
Kuś, Koor-
dynatorka 
Programu 
Bezpiecznie 

Tu i Tam w Fundacji Orange. Nie można jednak zapominać, że 
atrakcyjność samego narzędzia nie powinna zwalniać na-
uczyciela z obowiązku rozsądnego podejścia do korzystania 
z nowoczesnych mediów i udostępniania treści, które niosą 
odpowiedni przekaz dydaktyczny.

Media społecznościowe w służbie edukacji 

Media społecznościowe, jako wspomagające narzędzie pracy, 
dają nauczycielowi wiele możliwości. Mogą np. być wyko-
rzystywane jako miejsca prezentowania prac uczniowskich 
w formie filmów instruktażowych, artykułów na blogu czy 
mikroblogu, a także zdjęć czy nagrań audio. Ciekawą opcją 
jest tworzenie grup tematycznych, przeznaczonych dla danego 
środowiska, np. konkretnej klasy. Tę funkcję znajdziemy między 

67% 55% 80%
dzieci i młodzieży jako 

najczęstszą aktywność 

internetową podaje korzystanie 

z portali społecznościowych

dzieci posiada urządzenie 

mobilne z dostępem do internetu

rodziców nie zainstalowało 

żadnych zabezpieczeń przed 

zagrożeniami płynącymi 

z internetu

Obowiązek informowania i edukowania 
uczniów na temat niebezpieczeństw, a także 
sposobu ochrony prywatności w internecie, 
spoczywa m.in. na nauczycielu. Portale 
społecznościowe mogą być znakomitymi 
miejscami do nauki. Warto je zatem 
wykorzystać do dawania przykładu 
i ustanawiania dobrych praktyk.
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Największe 
zagrożenia 
w sieci: 

  cyberprzemoc
  nielegalne pozyskiwanie 
danych kontaktowych dzieci 
i młodzieży, na przykład przez 
podszywanie się przestępców 
pod rówieśników.

innymi na Facebo-
oku. Fora takie służyć 
mogą nauczycielowi 
do informowania 
i przypominania 
uczniom o zadaniach, 
projektach do zreali-
zowania i sprawdzia-
nach. Poza tym, raz 

stworzona treść może dotrzeć do wszystkich uczniów, również 
tych, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach.

Uwaga na zagrożenia

Obowiązek informowania i edukowania uczniów na temat 
niebezpieczeństw, a także sposobu, w jaki chronić swoją 
prywatność w internecie, spoczywa m.in. na nauczycielu. 
Portale społecznościowe mogą być znakomitymi miejscami 
do nauki. Warto je zatem wykorzystać do dawania przykładu 
i ustanawiania dobrych praktyk. Żyjąc w XXI w. nie ma możli-
wości całkowitego odizolowania się od internetu. W związku 

z tym rolą rodziców, ale też 
nauczycieli, jest uświada-
mianie wychowankom, że 
portale społecznościowe nie 
zawsze przedstawiają realny 
obraz rzeczywistości. – Dla-
tego tak ważne jest, by kształ-
tować postawę krytycyzmu 
wobec informacji czerpanych 
z internetu. Chodzi o to, by od 
najwcześniejszych lat uczyć 
dziecko racjonalnej oceny 
tego, co słyszy, widzi i w czym 
uczestniczy – podkreśla 
dr Barbara Lulek z Wydziału 
Pedagogicznego Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego. Warto też 
zwracać uwagę rodziców na 
fakt, że media społecznościo-
we zostały stworzone z myślą 
o dorosłych i młodzieży, nie 
zaś o młodszych dzieciach.

Przysłowie, mówiące o tym, że 
człowiek uczy się przez całe ży-
cie, nigdy nie było tak aktualne, 
jak obecnie. Wyzwania współ-
czesności, zwłaszcza w dziedzi-
nie nowych technologii, spra-

11 lat

13 lat

przeciętnie w takim wieku są osoby, 

które po raz pierwszy zakładają 

konto na Facebooku

tyle trzeba mieć, aby zgodnie 

z regulaminem założyć konto 

na Facebooku

wiają, że to często uczniowie 
mogą uczyć nauczycieli. 

Pamiętajmy zatem, że szko-
ła powinna być miejscem, 
w którym dzieci i młodzież 
nabywają także umiejętności 
bezpiecznego i pożyteczne-
go wykorzystywania mediów 
społecznościowych – nie tylko 
w celach rozrywkowych, ale 
również, a może przede wszy-
skim, edukacyjnych.

Ciekawe profile  
na Facebooku: 

   www.facebook.com/podrozowniki
   www.facebook.com/macedukacja
   www.facebook.com/TED

Źródło: 
Badanie „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie”, 
TNS Polska na zlecenie Orange Polska, Fundacji 
Orange i Fundacji Dzieci Niczyje w 2013 r.

Przegląd wydarzeń
Początek roku szkolnego to nie tylko czas wzmożonej pracy dla 
nauczycieli, ale i okres, kiedy wiele dzieje się w świecie kultury. 
Zapraszamy na subiektywny przegląd wybranych imprez 
kulturalnych, w których warto wziąć udział w najbliższym czasie. 
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Festiwal Sztuk Wizualnych Grolsch ArtBoom
Kraków, 25 września – 9 października 2015

Wszyscy zainteresowani sztuką w jej rozmaitych odsłonach powinni 
wybrać się tej jesieni do Krakowa. Festiwal Sztuk Wizualnych Grolsch 
ArtBoom jest największym krajowym wydarzeniem, prezentującym sztu-
kę w przestrzeni publicznej. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny 

i międzynarodowy – projekty łączą sztukę współczesną, performance i happening z muzyką 
i działaniami społecznymi. Tegoroczna edycja festiwalu skupiać się będzie na szeroko pojętej 
problematyce przemiany wsi w miasto.

Sopot Jazz Festival 2015
7–10 października 2015

Sopot Jazz to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń 

muzycznych w Polsce, któremu od pięciu lat szefuje Marek 
Pierończyk, legenda polskiego jazzu. W tym roku organizato-
rzy zapraszają podczas złotej polskiej jesieni do delektowania 
się codziennymi spacerami po trójmiejskich plażach z inspi-
rującą muzyką z całego świata. 

29Czas na kulturę

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki
18 września – 23 października 2015

Impreza od wielu lat z sukcesem organi-
zowana jest przez wyższe uczelnie Wro-
cławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk 
oraz środowiska pozauczelniane na terenie 

Dolnego Śląska. Festiwal adresowany jest do wszystkich osób 
interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawi-
skami otaczającego nas świata i znakomicie funkcjonuje jako 
uzupełnienie zajęć szkolnych czy akademickich.

31. Warszawski Festiwal Filmowy 
9–18 października 2015

Warszawski Festiwal Filmowy 
jest jedną z 14 imprez akredyto-
wanych przez Międzynarodową 
Federację Stowarzyszeń Produ-
centów Filmowych jako mię-
dzynarodowe festiwale filmowe. 
Jest to zatem impreza, którą 
sytuować można obok festiwali 
w Cannes, Wenecji czy Berli-
nie. Wydarzenie obowiązkowe 
dla każdego kinomana czy po 
prostu osoby zainteresowanej 
dobrym filmem, od lat wyznacza 
trendy w zakresie repertuaru 
ambitnych kin w całej Polsce.

https://www.facebook.com/podrozowniki
http://www.facebook.com/macedukacja
http://www.facebook.com/TED


Edukacja powinna 
być owocna

W ostatnim roku w polskiej oświacie zaszło sporo zmian, 
które w istotny sposób przełożą się na pracę nauczycieli. 
Z pomocą pedagogom przychodzą wydawcy edukacyjni, 
opracowujący serie publikacji wspomagających naukę 
na różnych jej etapach. Znakomitym przykładem takich 
materiałów są nowości wydawnictwa MAC Edukacja. 

Owocna Edukacja

Seria Owocna Edukacja to zbiór 
publikacji, zawierających ćwi-
czenia z zakresu różnych dzie-
dzin edukacji, m.in.: polonistycz-
nej, społecznej, matematycznej 
czy przyrodniczej. W skład serii 
wchodzi ponad 30 publikacji 
edukacyjnych dla klas 1-3. Ma-
teriały z tej serii dostosowane 
są do podręcznika rządowego. 
To znakomity sposób na owoc-
ną pracę z dzieckiem zarówno 
w szkole, jak i w domu.

Publikacje wchodzące w skład 
serii:

  zawierają różnorodne zadania 
i ćwiczenia, rozwijające umie-
jętności dziecka, rozszerzające 
i utrwalające jego wiedzę,
  wspierają indywidualizację 
dziecka,
  rozwijają i poszerzają umie-
jętności, pobudzają kreatyw-
ność,
  są merytorycznie dostosowa-
ne do wieku dziecka,
  wprowadzają w świat litera-
tury dziecięcej;

  zawierają ćwiczenia prak-
tyczne, utrwalające umiejęt-
ności pisania,

  zawierają ćwiczenia utrwa-
lające i rozszerzające reguły 
ortograficzne i gramatyczne,

  kształtują i rozwijają lo-
giczne myślenie i strategie 
intelektualne, potrzebne do 
nauki matematyki,

  zawierają ćwiczenia roz-
wijające ciekawość po-
znawczą i zainteresowanie 
światem przyrodniczym 
i społecznym.

Kraina przedszkolaka – język angielski

„Kraina przedszkolaka – język angielski” to zestaw materiałów eduka-
cyjnych dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym 
w zakresie języka angielskiego:

  materiały wspomagają kształtowanie u dzieci umiejętności porozu-
miewania się w języku angielskim, 
  w pakiecie pojawiają się bohaterowie dobrze już dzieciom znani 
z „Krainy przedszkolaka”,
  postacią przewodnią jest bocian Bartek, który podróżuje po świecie 
i wie, jak ważna jest znajomość języków obcych.
  zestaw zawiera zarówno materiały dla dziecka (karty pracy, wyprawka, 
płyta audio CD), jak i dla nauczyciela (przewodnik metodyczny, płyta 
audio CD, historyjki obrazkowe – plakaty, karty obrazkowe – flashcards).

Podróżowniki

„Podróżowniki” to seria 6 prze-
wodników, napisanych z myślą 
o najmłodszych, które uczą, 
bawią, przygotowują do podró-
ży i nie pozwalają się nudzić. 
Autorami „Podróżowników” 
jest para znanych podróżni-
ków: Anna i Krzysztof Kobu-
sowie, którzy od lat pokazują, 
że podróżowanie z dziećmi to 
zupełnie nowy wymiar przy-
gody. Tym razem stworzyli 

oni publikację, dzięki której 
żadna droga nie będzie się 
dłużyć, a dzieci − zapełniając 
„Podróżowniki” swoimi pracami 
− zyskają wspaniałą pamiątkę 
z wyjazdu. 

Książki z serii „Podróżowniki”:
  są znakomitym połączeniem 
przewodnika i kreatywnego 
pamiętnika, 

  dzięki zamieszczeniu zadań 
pozwalają dzieciom lepiej 
poznać odwiedzane miejsca, 

a także nauczyć się wiele 
o otaczającym je świecie, 

  każda książka zawiera: na-
klejki, grę planszową, karty 
memo, tangramy, opowieści 
o zwierzętach i roślinach, 
ciekawostki kulturowe 
i geograficzne, opisy najważ-
niejszych atrakcji, zagadki 
i zadania oraz miejsce na 
własną twórczość. 

J Ę Z Y K  A N G I E L S K I

ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

W Y P R A W K A

indeks 1555000
zlecenie 151191

ISBN 978-83-7873-671-4

9 788378 736714

WIĘCEJ INFORMACJI O NOWOŚCIACH, A TAKŻE SPOSOBIE 
ICH ZAMÓWIENIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.MAC.PL

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.OWOCNAEDUKACJA.MAC.PL

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.PODROZOWNIKI.PL
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Chłopcy w dzieciństwie chcą zostać 
rycerzami, strażakami, żołnierzami, 
pilotami, naukowcami. Pan został 
mimem... Kiedy pojawiła się u Pana myśl 
o pantomimie? To dość niecodzienny 
pomysł na siebie. Jestem ciekaw, co lub 
kto skierował Pana zainteresowania w tę 
stronę? 

Kiedy miałem 12 lat, zobaczyłem w telewizji film kry-
minalny, w którym pokazano przez kilka sekund mima 
na scenie. Zrobiło to na mnie na tyle silne wrażenie, że 
zapragnąłem się uczyć pantomimy. Jednak wydawało 
mi się, że w moich rodzinnych Tychach nie mam takiej 
możliwości. Dwa lata później mój starszy brat powie-
dział mi, że jego liceum idzie do teatru na spektakl 
pantomimy. Oczywiście, dołączyłem, zresztą nielegalnie, 
do kolumny licealistów i wszedłem na widownię. Zo-
baczyłem fascynujący świat pantomimy i całym sercem 
zapragnąłem zostać mimem. Na szczęście po spektaklu 
usłyszałem w głośnikach komunikat: „Osoby zaintere-
sowane pracą w zespole proszone są o pozostanie na 
widowni”. Zostałem i stałem się najmłodszym członkiem 
teatru pantomimy. 

Pantomima  
to tworzenie świata

Mowa jest srebrem, milczenie 
złotem – tak mówi przysłowie. 
Jeśli wierzyć jego słowom, 
Ireneusza Krosnego śmiało 
można określić mianem 
złotego dziecka, bo od 
najmłodszych lat na scenie 
towarzyszy mu cisza. 

Czy pantomima może być 
sposobem na aktywizację 
dzieci? Jeśli tak, to w jaki 
sposób radziłby Pan ją zacząć? 

Z pewnością tak. Bardzo do-
brze sprawdzają się w tej roli 
różne ćwiczenia koordynacyj-
ne, proste złudzenia istnienia 
połączeń między różnymi 
częściami ciała czy nadawanie 

realnym przedmiotom 
nowych cech. Zaba-
wa jest przednia 
i wiem z doświad-
czenia, że dzieci 
to wciąga. Panto-
mima jest pełna 
najróżniejszych 
złudzeń wizu-
alnych, które 
robią na dzie-
ciach ogromne 
wrażenie. 

Pan, w prze-
ciwieństwie 
do większości 
mimów, nie 
ukrywa się za 
makijażem. 
Dlaczego?

Moim marze-
niem zawsze 
była pewna 
czystość 
formy – po 
prostu ciało 
i ruch. Uni-
kam pobie-
lania twarzy, 
gdyż kojarzy 
mi się to 
z maską. Nie 
stosuję żad-
nego makija-
żu, żadnego 
malowania 
brwi w połowie 

czoła itd. Chcę żeby wszystko 
wyglądało jak najbardziej na-

turalnie. Podobnie podchodzę 
do techniki pantomimy. Musi 
być opanowana, bo to ona 
czyni wszystko widzialnym 
i czytelnym. Jest ona, powie-
działbym, jak dykcja u aktora – 
musi być obecna, ale nie może 
zwracać uwagi sama na siebie. 
Mowa aktora, mimo dobrej 
dykcji, powinna brzmieć natu-
ralnie. Podobnie jest z ruchem 
mima na scenie – ruch, mimo 
obecności techniki, ma wyglą-
dać naturalnie.

Podróżuje Pan ze swoim 
programem po świecie. 
Dla jakiej publiczności 
występuje się Panu najlepiej? 
Oczywiście, poza Polską.

Bardzo dobrze reaguje pu-
bliczność amerykańska, ale 
lubię też kraje południowej 
Europy. Tak się szczęśliwie 
składa, że język ciała jest 
językiem uniwersalnym. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że oczy-
wiście część stosowanych 
przez nas w mowie ciała 
gestów ma pochodzenie kul-
turowe, zależy od społeczeń-
stwa, w którym żyjemy, jednak 
większość przekazu jest ab-
solutnie uniwersalna. Swego 
czasu miałem okazję wytesto-

wać ten fenomen w praktyce. 
Miałem występ w Berlinie, dla 

dyrektorów 
mennic z ca-
łego świata. 
Na widow-
ni było 
80 stołów, 
i na każ-
dym z nich 
znajdowała 
się flaga 
kraju, z któ-
rego goście 

przy danym stole zasiadali. 
W trakcie występu okazało się, 
że wszyscy śmiali się razem, 
niezależnie od koloru skóry, 
czy języka.

Skąd bierze Pan energię, 
pomysły i chęci, żeby wciąż 
na nowo stawać przed 
publicznością?

Oczywiście, lata lecą, i to zaska-
kująco szybko. Myślę, że żeby 
zachować świeżość i energię, 
trzeba przede wszystkim robić 
to, co się lubi. W moim przypad-
ku pasja stała się pracą i wów-
czas nie myśli się o pracy jako 
o czymś przykrym. Po drugie, 
ważne jest, żeby mieć czas na 
życie osobiste. Od lat mam za-
łożone konkretne limity czasu, 
jaki mogę poświęcić na pracę. 
Chodzi o to, by mieć czas na by-
cie mężem i ojcem. Wyjeżdżam 
więc z domu maksymalnie na 
14 dni w miesiącu, resztę czasu 
spędzam w domu. Choć oczywi-
ście tu też pracuję, ale inaczej 
i raczej w godzinach porannych. 
Trzeba przecież trenować i two-
rzyć nowe rzeczy – tym zajmuję 
się w domu.

Rozmawiał: 
Paweł Kawałek

Język ciała jest językiem 
uniwersalnym. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że oczywiście część 
stosowanych przez nas w mowie ciała 
gestów ma pochodzenie kulturowe, 
zależy od społeczeństwa, w którym 
żyjemy, jednak większość przekazu jest 
absolutnie uniwersalna. 
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Lekcja muzealna
Uczniowie wybrali się na wycieczkę do muzeum. Po wyjściu wdali się 
w dyskusję na temat portretów władców.

- Najlepszy był ten w czarnym płaszczu. Jak on się nazywał? Groźny?
- Czy Groźny to nie pamiętam. Ale na pewno nie Edward ani Wacław. 
Swoją drogą obaj wyglądali sympatyczniej od Groźnego. 
- A ten w zielonym?
- W zielonym ani Edward, ani Ryszard.
- Śmiały miał krótkie włosy, ale śmiałą fryzurę, a najdłuższe włosy mieli 
Ryszard i Wacław.
- Ha ha, Śmiały wyglądał nieśmiało w porównaniu z królem w fioletowym 
płaszczu.
- A Wielki wyglądał na mniejszego od króla w płaszczu zielonym.
- A Ryszard jaki miał płaszcz?
- Na pewno nie czarny.
- To wychodzi na to, że czarny płaszcz miał jednak Groźny.
- Racja!
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Zagadka logiczna

SudokuSzkoła na wesoło

Lekcja muzealna

Uczniowie wybrali się na wycieczkę do 
muzeum. Po wyjściu podjęli dyskusję na 
temat portretów władców.

  Najlepszy był ten w czarnym płaszczu. 
Jak on się nazywał? Groźny?
  Czy Groźny, to nie pamiętam. Ale na 
pewno nie Edward ani Wacław. Swoją 
drogą obaj wyglądali sympatyczniej 
od Groźnego.
  A ten w zielonym?
  W zielonym ani Edward, ani Ryszard.
  Śmiały miał krótkie włosy, ale śmiałą 
fryzurę, a najdłuższe włosy mieli 
Ryszard i Wacław.
  Ha, ha, Śmiały wyglądał nieśmiało 
w porównaniu z królem w fioletowym 
płaszczu.
  A Wielki wyglądał na mniejszego 
od króla w płaszczu zielonym.
  A Ryszard jaki miał płaszcz?
  Na pewno nie czarny.
  To wychodzi na to, że czarny płaszcz 
miał jednak Groźny.
  Racja!

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok 
klasy, z której dobiegają niesamowite wrzaski. 
Wpada do klasy, łapie za rękaw wrzeszczącego 
najgłośniej, wyprowadza go na korytarz 
i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzą 
trzej uczniowie i pytają:
– Czy możemy już iść do domu?
– A to dlaczego?
–  No. . . przecież skoro nasz nowy pan od 

matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji 
nie będzie, prawda?
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