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Każdy z nas na pewnym etapie swojego życia zetknął 
się z grami planszowymi i nazwy takie jak: „Chińczyk”, 
„Warcaby”, „Monopol” czy „Eurobiznes” są nam doskonale 
znane. Gry planszowe to jednak nie tylko sposób na dobrą 
zabawę. Mogą być także z powodzeniem wykorzystywane 
w procesie edukacyjnym.

Tekst: Ewelina Kusiak

Gry w edukacji
4 Metodyka

W ciągu kilku ostatnich lat 
światowy rynek gier planszo-
wych odnotował 17-procentowe 
tempo wzrostu sprzedaży. Nie 
chodzi tu o wspomniane wcze-
śniej gry typu „Monopol”, znane 
od pokoleń, lecz o dział całko-
wicie nowych pozycji. Ocenia 
się, że każdego roku na świecie 
pojawia się kilkaset nowych 
produktów tego typu. Biorąc 
pod uwagę zainteresowanie 
młodszego pokolenia grami, 
warto bliżej przyjrzeć się moż-
liwościom wykorzystania ich 
w edukacji. 

Dla kogo gry?

Współczesne gry przeznaczone 
są zarówno dla starszych graczy, 
jak i dla dzieci. Dostępny jest 
szeroki wybór gier: strategicz-
nych, fantasy, historycznych, 
logicznych czy ekononimcznych. 
Ich różnorodność otwiera przed 
współczesną szkołą nowe per-
spektywy, dając możliwość do-
tarcia do ucznia w nowoczesny 
sposób. Należy jednak pamiętać 

o tym, że gry nie zastąpią 
programu nauczania, mogą 
być jedynie środkiem wspo-
magającym proces dydak-
tyczny, utrwalającym poznany 
już materiał czy korygującym 
nierówności. 

Gry dla każdego

Gry można polecać także 
uczniom mniej zdolnym czy 
wykazującym brak zaangażo-

W swoich badaniach dr Piotr Rycielski 
z IBE skupił się na tym, jak 6- i 7-latki 
grają w gry planszowe: 
Gry planszowe są pozytywnie związane 
z kompetencjami poznawczymi. Mogą 
rozwijać pamięć roboczą oraz inteligen-
cję, a także kompetencje społeczne. Nie 
mają bezpośredniego wpływu na osią-
gnięcia szkolne, ale mają wpływ pośredni, 
ponieważ pozwalają na lepsze funkcjono-
wanie dziecka w szkole. 
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wania w danej dziedzinie. Mogą 
stanowić znakomite uzupeł-
nienie zajęć, realizowane pod 
czujnym okiem i ze wsparciem 
prowadzącego. Nauczyciel na 
bieżąco powinien przekazywać 
proste wskazówki, ewentualnie 
kształtować poprawne rozwią-
zanie i zachęcać ucznia do jego 
powtórzenia. Gry nie kojarzą się 
bowiem z nauką czy przymu-
sem, lecz są dla dziecka cieka-
wą formą spędzania czasu. 

Wiele korzyści

Gry mają wielu sympatyków 
wśród pedagogów i nauczycie-
li. Zaznaczają oni, że podczas 
wspólnej zabawy dzieci nawią-
zują relacje społeczne, uczą się 
współpracy oraz przestrzegania 
określonych zasad. Mają szansę 
na zmierzenie się z uczuciem 
przegranej oraz na ćwiczenia 

panowania nad złością i fru-
stracją. Współpracując w grupie 
rówieśniczej, budują także waż-
ne kontakty interpersonalne 
oraz wyrażają prawdziwe emo-
cje. Nie zapominajmy o tym, że 
gry rozwijają również dziecięcą 
motorykę, zmysł obserwacji, 
refl eks, orientację przestrzen-
ną i pamięć. Pozwalają także 
kształtować analizę oraz synte-
zę wzrokową i słuchową. 
Zaangażowanie ucznia w grę 
może stanowić 
dla nauczyciela 
doskonałe narzę-
dzie do pozna-
nia dziecka. Gry 
mogą być rodza-
jem „przyjemne-
go sprawdzianu 
wiedzy”, a także 
stanowić na-
grodę za dobre 
wyniki w nauce czy też wykazy-
wane przez uczniów zdyscypli-
nowanie. Dla rodzica z kolei to 
ciekawy sposób na spędzenie 
wolnego czasu z dzieckiem oraz 
zacieśnienie więzi rodzinnych. 

– Dobrze skonstruowane i do-
stosowane do wieku i możliwo-

ści dzieci gry planszowe 
to niezwykle wartościowa 
rozrywka, którą warto pro-

ponować już przedszko-
lakom. Grając, dzieci 
bawią się i uczą jedno-

cześnie, a nauka rzeczy 
nowych odbywa 

się w sposób 
najbardziej 
przyjazny dla 

dziecka – w ra-
dosnej atmosferze 

zabawy. Gry plan-
szowe wspomagają 

rozwój umysłowy – 
uczą logicznego myślenia, 

przewidywania i rozwiązywania 
problemów. Poza tym wymagają 
podejmowania przemyślanych 
decyzji i szybkiego reagowania 
na zmiany. Nie można również 
zapomnieć o tym, że człowiek 
jest istotą społeczną, a gry plan-
szowe zwykle wymagają zaanga-
żowania kilku osób. Wiele z nich 
jest opartych na rywalizacji, ale 
są również gry, które wymaga-
ją porozumienia i współpracy 
między zawodnikami. Takie 

doświadczenia w zabawie są 
niezwykle cenne i przygotowują 
do dorosłego życia – uważa 
dr Beata Szurowska, adiunkt 
w Instytucie Wspomagania 
Rozwoju Człowieka i Edukacji 
Akademii Pedagogiki Specjal-
nej w Warszawie. 

Wykorzystanie gier w proce-
sie dydaktycznym sprawia, że 
dzieci chętniej angażują się 
w zajęcia, rozbudzają swoje 
zainteresowania, doskona-
lą umiejętności i wyrównują 
braki. Warto to wykorzystać 
i wprowadzić gry w realizowany 
program nauczania. 

W odpowiedzi na rosnącą po-
pularność gier, uznane wśród 
nauczycieli wydawnictwo 
MAC Edukacja już wkrótce wpro-
wadzi na rynek nowe gry eduka-
cyjne – planszowe i karciane.

Źródła:
1.  Jakie gry wybierają uczniowie i z czym się to 

wiąże?, Instytut Badań Edukacyjnych. 
2.  Ciapora K., Szczygieł M., Gry planszowe jako 

narzędzie wspomagania rozwoju wczesnych 
kompetencji matematycznych, [w:] Edukacja 
2013 (3/123). 

3.  Brzozowski J., Międzynarodowy rynek gier plan-
szowych, Pracownia Rynków Zagranicznych. 

Dostępny jest szeroki wybór gier: 
strategicznych, fantasy, historycznych, 
logicznych czy ekononimcznych. 
Ich różnorodność otwiera przed 
współczesną szkołą nowe perspektywy, 
dając możliwość dotarcia do ucznia 
w nowoczesny sposób. 



Cyfrowa edukacja6

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną edukację bez 
internetu, komputerów i urządzeń mobilnych. Globalna 
sieć to świetna baza i wsparcie zarówno dla uczniów, jak 
i nauczycieli. W internecie można znaleźć wiele aplikacji 
pomocnych w codziennej pracy z dziećmi. Oto kilka 
ciekawych programów.

Tekst: Piotr Kołaczek

Producenci oprogramowania oferują tzw. licencje 
edukacyjne, o wiele tańsze od klasycznych, przy 
zachowaniu tej samej funkcjonalności. Często jednak 
płatne rozwiązania można zastąpić darmowymi.

Oferta płatnych programów dla 
nauczycieli jest bardzo bogata. 
Co więcej, zakup takiej aplikacji 
nie musi pociągać za sobą dużych 
kosztów. Producenci oprogramo-
wania oferują bowiem tzw. licen-
cje edukacyjne, o wiele tańsze 
od klasycznych, przy zachowaniu 
tej samej funkcjonalności. Często 
jednak płatne rozwiązania można 
zastąpić darmowymi. W interne-
cie znajdziemy wiele ciekawych 
propozycji takich programów.

Pakiety biurowe

Edytory tekstu, arkusze kalku-
lacyjne i programy do przy-
gotowywania prezentacji są 
prawdopodobnie najczęściej 
używanymi przez nauczycieli 
programami narzędziowymi. 
Wśród programów komercyj-
nych największą popularno-
ścią cieszy się pakiet biurowy 
Microsoft Offi ce, natomiast 
wśród bezpłatnych jego odpo-
wiednik – Open Offi ce. Innym 
darmowym konkurentem 

programu Microsoft Offi ce jest 
pakiet LibreOffi ce, na który 
składają się: edytor tekstów, 
arkusz kalkulacyjny, program do 
tworzenia prezentacji, a także 
programy do rysowania i zarzą-
dzania bazami danych. Pakiet 
jest dostępny w polskiej wersji 
językowej (łącznie ze słowni-
kiem) i został przygotowany na 
większość popularnych syste-
mów operacyjnych (Windows, 
MAC OS, Linux).
Nieco inne zastosowanie ma 
Scribus. Jest to program do 
składu dokumentów, będący 
darmową alternatywą dla np. 
InDesign fi rmy Adobe. Scribus 
doskonale nadaje się do skła-
dania ulotek, gazetek szkolnych 
i większych publikacji. Program 
dostępny jest także w wersji 

z polskim interfejsem, czyli 
ekranem z narzędziami, przyci-
skami i komendami. 

Grafi ka

Programy do obróbki grafi ki 
to kolejna grupa popularnych 
narzędzi, bardzo często wyko-
rzystywanych przez nauczycieli. 
Można wybierać spośród dużej 
liczby rozwiązań. Bardzo dobrą 
opinią cieszą się rozwijane od lat 
programy Gimp oraz Inkscape.
Gimp doskonale nadaje się 
do obróbki zdjęć z aparatów 
cyfrowych i zeskanowanych 
dokumentów, tworzenia grafi -
ki, fotomontaży. Ma niewielkie 
wymagania sprzętowe, posiada 
też czytelny interfejs. W sieci 
można znaleźć wiele samoucz-

Wirtualne wsparcie 
Aplikacje komputerowe dla nauczycieli
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ków i poradników, które będą 
pomocne zwłaszcza na starcie. 
Dostępne są wersje współpra-
cujące z systemami Windows, 
Linux i MAC OS, również z pol-
skim interfejsem użytkownika. 
Pod względem funkcjonalności 
można go porównać do płatne-
go programu Adobe Photoshop.

Inkscape oferuje podobne możli-
wości jak płatne Adobe Ilustrator 
albo Corel Draw. Służy do przy-
gotowywania grafi ki wektoro-
wej, która może być dowolnie 
powiększana i pomniejszana. 
Mogą to być ilustracje, schematy, 
logotypy itp.
Blender to nowoczesny pro-
gram do tworzenia grafi ki 
trójwymiarowej i prostych 
animacji. Jest to obecnie jedno 
z najbardziej intuicyjnych roz-
wiązań tego typu. W internecie 

można znaleźć wiele darmo-
wych podręczników i kursów do 
nauki tego programu.

Programowanie

Scratch to język programowa-
nia dla najmłodszych. Dzięki 
prostym, przejrzystym, obraz-
kowym komendom dziecko 
jest w stanie w krótkim czasie 
stworzyć działającą animowa-
ną scenkę, a nawet prostą grę. 
W codziennej pracy możemy 
korzystać z przeglądarkowej 
wersji (wymaga stałego dostę-
pu do internetu) bądź z aplika-
cji instalowanej na komputerze.

Publikacje w internecie

Uczniowie obecnie doskonale 
odnajdują się w wirtualnym 
świecie. Dużo czasu spędzają 

na wyszukiwaniu informacji, 
komunikowaniu się ze znajo-
mymi czy graniu. Warto więc 
wykorzystać to ich naturalne 
środowisko i spróbować użyć 
internetu w procesie edukacji. 
Nauczyciele mogą znaleźć kilka 
ciekawych rozwiązań. Stan-
dardem przyjętym przez wiele 
uczelni i szkół na świecie jest 
platforma Moodle. Stosunkowo 
prosta do zainstalowania na 
serwerze www (chociaż może 
wymagać współpracy z ad-
ministratorem serwera), daje 
nauczycielom wiele możliwo-
ści tworzenia kursów, szkoleń, 
testów, komunikacji z uczniami. 
Pracę można zacząć intuicyjnie 
zaraz po instalacji, ale wykorzy-
stanie wszystkich możliwości 
tego oprogramowania wyma-
ga pewnego przygotowania. 
Na szczęście wysiłek włożony 
w naukę obsługi tego programu 
zwraca się z nawiązką.

Innym rozwiązaniem jest 
WordPress, prawdopodobnie 
najpopularniejsza platforma 
blogowa na świecie. Nie dys-
ponuje co prawda narzędziami 
wspomagającymi nauczanie 
przez internet, ale jego konfi -
guracja i obsługa jest bardzo 
prosta. Doskonale nadaje się do 
udostępniania uczniom mate-
riałów pomocniczych, przekazy-
wania wiadomości dla grup, dys-
kusji z uczniami, publikowania 
gazetek szkolnych, prowadzenia 
klasowego lub szkolnego bloga.

Trzeba pamiętać, że niemal co-
dziennie powstają nowe aplika-
cje. Dlatego warto być na bie-
żąco i śledzić fora internetowe. 
Tam można znaleźć informacje 
o nowościach, a także wymienić 
spostrzeżenia i uzyskać pomoc.

Gdzie szukać darmowych programów?
Prawdopodobnie najlepszym źródłem darmowych aplikacji, w tym 
programów edukacyjnych, jest serwis internetowy www.sourceforge.net.

Wymienione programy możemy pobrać także z poniższych stron:

  www.openoffi ce.org/pl
  pl.libreoffi ce.org
  www.scribus.net
  www.gimp.org
  inkscape.org/en

  www.blender.org
  moodle.org/?lang=pl
  pl.wordpress.org
  scratch.mit.edu



W latach 2014–2020 Unia Europejska sfi nansuje projekty, 
w ramach których będzie można m.in. tworzyć nowe 
miejsca wychowania przedszkolnego, wprowadzać do oferty 
przedszkoli zajęcia dodatkowe, wyposażać pracownie szkolne 
w pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych, a także 
wspomagać kształcenie kluczowych kompetencji.

Tekst: Piotr Kołaczek

Środki pochodzące z europej-
skich funduszy strukturalnych 
(EFS) będą dystrybuowane 
dwoma kanałami: część zostanie 
rozdzielona centralnie, w ra-
mach programów operacyjnych 
o zasięgu ogólnokrajowym, in-
nymi będą dysponowały urzędy 
marszałkowskie, tworzące i za-
rządzające regionalnymi progra-
mami operacyjnymi (RPO).  

RPO 

Perspektywa na lata 2014–2020 
będzie wdrażana w Polsce po-
przez 6 krajowych programów 
operacyjnych, zarządzanych 
przez Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju, oraz 
16 programów regio-
nalnych, zarządzanych 
przez urzędy marszał-
kowskie.
Dystrybucja środków 
unijnych jest prowadzona 
na poziomie województw. 
Każdy RPO ma swoją specy-
fi kę i priorytety, które muszą 
uwzględnić w swoich 

wnioskach instytucje starające 
się o dofi nansowanie. Dlate-
go trudno podać jeden uni-
wersalny przepis na wniosek 
o dofi nansowanie. Potencjalni 
benefi cjenci muszą szukać 
dokładnych informacji u źródła, 
tzn. w odpowiednich dla ich 
lokalizacji urzędach marszał-

kowskich. Istnieją jednak pew-
ne cechy wspólne, ułatwiające 
orientację w sposobie zarzą-
dzania środkami. 

Dofi nansowywane projekty 

Projekty, które mogą uzyskać 
fi nansowanie, podzielone są 
na dwie grupy. Do pierwszej 
należą inwestycje w infrastruk-
turę, np. budowa i wyposażenie 
obiektów. Często nazywa się je 
projektami „twardymi”. Są one 
fi nansowane ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Druga grupa 
to inwestycje w wiedzę, 
szkolenia, nabywanie 
umiejętności, podno-
szenie kwalifi kacji. 
Finansuje je EFS, 
a w dokumentacji 

są określane mianem 
projektów „miękkich”. 

Wszystkie instytucje 
edukacyjne będą uzy-

skiwały środki z EFS 
oraz EFRR w ramach 
tego samego, dziesiątego 

Finansowanie 
placówek oświatowych z funduszy unijnych
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celu tematycznego pod nazwą 
„Inwestowanie w kształce-
nie, szkolenie oraz szkolenie 
zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez 
całe życie”. Wsparcie infrastruk-
turalne, fi nansowane z EFRR, 
stanowi uzupełnienie działań 
realizowanych z EFS i jest 
niezbędne do osiągnięcia celów 
określonych dla interwencji 
zaproponowanej w ramach celu 
tematycznego 10.

Środki będą rozdzielane w try-
bie konkursowym i pozakon-
kursowym. W drugim przypad-
ku o ich przyznaniu zdecyduje 
instytucja dysponująca środka-
mi wg uznania. We wszystkich 
województwach będzie można 
uzyskać dofi nansowanie dla 
działań na każdym etapie edu-
kacji: przedszkolnej, kształce-
nia ogólnego i zawodowego.

Przeznaczenie środków

Dofi nansowanie na rozwój 
edukacji przedszkolnej będzie 
można przeznaczyć na tworze-
nie miejsc i ich funkcjonowanie 
przez maksymalnie 12 miesięcy, 
wydłużenie godzin pracy oraz 
na prowadzenie zajęć dla 
dzieci – dodatkowych i wspie-

rających, które mają posłużyć 
wyrównywaniu szans eduka-
cyjnych. Środki będą mogły być 
przeznaczone także na wy-
datki inwestycyjne, konieczne 
do zwiększenia liczby miejsc 
w przedszkolu, choć tylko część 
funduszy będzie mogła dotyczyć 
takich kosztów. Możliwe będzie 
m.in. zmodernizowanie i dosto-
sowanie pomieszczeń, wypo-
sażenie ich w sprzęt i zabawki, 
zbudowanie placu zabaw.
Ze względu na obecny niż 
demografi czny zalecane jest 
tworzenie przedszkoli nie 
w nowych obiektach, lecz przy 
wykorzystaniu już istniejącej 
infrastruktury.

Wsparcie na powstawanie 
przedszkoli, zaplanowane 
w RPO na lata 2014–2020, 
zakłada 15% wkład własny.
Wsparcie udzielane w ramach 
RPO na kształcenie ogólne 
obejmować będzie: 

  wyposażenie szkolnych 
pracowni w narzędzia do 
nauczania przedmiotów 
przyrodniczych lub mate-
matyki oraz narzędzia TIK 
(technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych); 

  doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych 
i cyfrowych nauczycieli; 

  kształtowanie i rozwija-
nie kompetencji uczniów 
w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych lub ma-
tematyki oraz w zakresie 
kompetencji cyfrowych 
(na poziomie regionalnym 
będą realizowane pro-
jekty obejmujące co naj-
mniej 2 elementy spośród 
wymienionych powyżej).

Katalog wydatków kwalifi -
kowalnych w ramach wypo-
sażenia szkolnych pracowni 
przedmiotów przyrodniczych 
obejmuje: 

  podstawowe wyposażenie 
pracowni (wagi, szafy labo-
ratoryjne itp.); 

  sprzęt niezbędny do prze-
prowadzania doświadczeń; 
eksperymentów, obserwacji, 
w tym narzędzia TIK wraz 
z odpowiednimi aplikacjami 
tematycznymi; 

  odczynniki lub substancje 
chemiczne; 

  środki czystości; 
  pomoce dydaktyczne. 

Instytucje wnioskujące o do-
fi nansowanie będą musiały 
wykonać sporą pracę koncep-
cyjną i przygotować poprawną 
dokumentację. Nieoceniona 
będzie tutaj z pewnością po-
moc doświadczonych pracow-
ników albo punktów konsulta-
cyjnych.

Szczegółowe warunki i listy moż-
liwych do sfi nansowania kosztów 
będą różniły się w zależności od 
województwa, terminu konkursu 
czy też instytucji przyjmującej 
wnioski. Szczegółowych informacji 
na temat dofi nansowania z progra-
mów regionalnych można szukać 
w instytucjach odpowiedzialnych 
za przygotowanie tego wsparcia 
w poszczególnych regionach oraz 
na www.mac.pl/fi nansowanie 

Zachęcamy do obejrzenia 
specjalnej video e-konferencji 
z ekspertem na temat fi nansowania 
placówek oświatowych:  
www.ekonferencje.mac.pl
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Praca nauczyciela z dzieckiem z ADHD jest trudna 
i czasochłonna. Wymaga dużego zaangażowania 
i cierpliwości. Przy dobrej współpracy i porozumieniu 
wszystkich osób pracujących z dzieckiem jest jednak 
możliwe stworzenie odpowiednich warunków 
do nauki i rozwoju. 

Tekst: Wiktoria Osenkowska

Praca z dzieckiem 
Wyzwanie 
dla nauczyciela

ADHD jest skrótem od 
angielskiej nazwy Attention 
Defi cit Hyperactivity Disorder 
i oznacza zespół nadpobu-
dliwości psychoruchowej 
z defi cytem uwagi. Badania 
pokazują, że ADHD występu-
je u ok. 3–8% dzieci w wieku 
7–13 lat, ok. sześciokrotnie 
częściej u chłopców niż u dziew-
czynek. Dane polskie wskazują, 

z ADHD

że zespół nadpobudliwości pojawia 
się u ok. 80 tys. dzieci, czyli można się 

spodziewać, że 1 na 100 uczniów szkół 
podstawowych jest dotknięty tym zabu-
rzeniem.

Objawy ADHD

ADHD rozwija się do 7. roku życia. Jego 
objawy mogą być różne i nie wszyst-
kie występują u każdego dziecka. 
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1.  Zapewnij dziecku poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.
2.  Współpracuj z rodzicem dziecka i pedagogiem.
3.  Dziel zadania na niewielkie etapy.
4.  Akceptuj i szanuj dziecko za jego cechy, a nie zachowanie.
5.  Uzupełniaj ustne polecenia o bodźce wzrokowe.
6.  Pomóż w nawiązywaniu poprawnych relacji z rówieśnikami.
7.  Stosuj przewidywalne schematy i ostrzegaj przed zmianami.
8.  Dopasuj proces edukacji do potrzeb dziecka, nie odwrotnie.
9.  Przypominaj dziecku o utrzymywaniu uwagi i koncentracji.
10.  Prowadź dzienniczek dziecka.

Rozpraszają je minimalne 
bodźce zewnętrzne. Nie po-
trafi ą zapanować nad swoimi 
emocjami. W trudnych dla sie-
bie sytuacjach tracą panowa-
nie nad sobą. Cechuje je nad-
mierna, niczym nieuzasadniona 
aktywność ruchowa. Nie mogą 
usiedzieć spokojnie, ciągle 
zmieniają pozycję, chodzą po 
klasie. Aby można było mówić 
o ADHD, wszystkie te objawy 
muszą występować w stopniu 
niewspółmiernym do wieku 
i poziomu rozwoju dziecka, 
czyli być bardziej nasilone niż 
u innych dzieci w tym samym 
wieku, w różnych sytuacjach. 

Akceptacja 
przede wszystkim

Praca z dzieckiem 
z ADHD jest dużym 
wyzwaniem dla nauczy-
cieli. Pedagog przede 

wszystkim musi zaakcep-
tować dziecko nadpobu-
dliwe psychoruchowo. 
Należy pamiętać, że 
objawy ADHD nie są ani 
winą dziecka, ani jego 
rodziców. Akceptacja 

i świadomość tego zaburzenia 
pozwolą lepiej i efektywniej 
pracować z uczniem. Praca jest 
wieloetapowa i trudna. Wy-
maga dużego zaangażowania 
i jeszcze większych pokładów 
cierpliwości. Warto zacząć ją 
od spraw organizacyjnych. 
Ważne, aby dziecko siedziało 
w pierwszej ławce, najlepiej 
mając za towarzysza kogoś 
o spokojnym usposobieniu. 
Nauczyciel powinien pilnować, 
by uczeń miał stałe miejsce 
w klasie. Dzieci z zespołem 
nadpobudliwości potrzebują 
przewidywalności, stałości we 
wszystkich strefach działania. 
Ich niepewność oraz obawy 
należy zmniejszać poprzez 
stosowanie przewidywalnych 
schematów i ostrzeganie 
z wyprzedzeniem o wszelkich 
zmianach. 

Najważniejsza dobra organizacja

Nauczyciel musi wykazać się 
bardzo dobrą organizacją lek-
cji. Największym wyzwaniem 
dla pedagoga jest poradzenie 
sobie z brakiem koncentracji 
u dziecka – musi przypomi-

Do najbardziej typowych zali-
cza się: problemy z utrzyma-
niem uwagi, nadmierną impul-
sywność oraz nadruchliwość. 
Dzieci z ADHD mają słabszą 
zdolność koncentrowania się 
na zadaniu. Sprawia im kłopot 
stosowanie się do instrukcji, 
skupienie się na jednej czyn-
ności, zapamiętanie tego, co 
było zadane na lekcji. 

10 zasad współpracy 
z dzieckiem z ADHD
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nać uczniowi o utrzymywaniu 
uwagi na lekcji. Można to robić 
poprzez bezpośredni zwrot do 
ucznia lub delikatnie dotyka-
jąc jego ramienia. Omawiając 
temat, należy wplatać słowa 
„uwaga”, „to ważne”, które 
zaakcentują wagę zagadnie-
nia, ale i przypomną dziecku 
o utrzymywaniu koncentracji. 
Nadmierną aktywność dziecka 
z ADHD warto wykorzystywać, 
angażując ucznia w pomoc 
w klasie: prosząc o wytarcie 
tablicy, rozdanie przyborów 
kolegom itp. Nie wszystkie 
zachowania powinny być ga-
nione. Nauczyciel musi zwrócić 
uwagę na te ruchy dziecka, 
które zakłócają prowadze-
nie lekcji lub dekoncentrują 
innych uczniów. Przy zwracaniu 
uwagi należy dawać dziecku 
do zrozumienia, że nie podoba 
nam się jego zachowanie, a nie 
ono samo.

Odpowiednie podejście

Dzieci z ADHD wymagają od-
miennych rozwiązań edukacyj-
nych i mają specjalne potrzeby. 
Należy uczyć je porządkowania 
i organizowania pracy, mo-
tywować do kończenia po-
wierzonych zadań, stale 
kontrolować i przypo-
minać im o obowiąz-
kach. Zadania dla 
dziecka z ADHD po-
winny być dzielone 
na mniejsze etapy, 
a wyznaczone mu 
cele nie mogą być 
zbyt odległe. Uczeń 
z zespołem nadpobu-
dliwości powinien być 
przez nauczyciela mo-
tywowany i chwalony, 

nawet za te czynno-
ści, które wydają się 
oczywiste. Istotnym 
zadaniem nauczycie-
la jest także dbanie 
o kontakty dziecka 
z ADHD z pozostały-
mi uczniami. Dzieci 
z zespołem nadpo-
budliwości bywają 
impulsywne, reagują 
nieadekwatnie do sy-
tuacji. Należy pomóc 
im utrzymywać dobre 

relacje z rówieśnikami i łago-
dzić pojawiające się konfl ikty. 

Współpraca z rodzicem

Wszelkie działania podej-
mowane w szkole powinny 
być omawiane z rodzicami 
dziecka z ADHD. Współ-
praca na linii rodzic–
nauczyciel jest niezwykle 
istotna. Tylko współdzia-
łanie wszystkich osób 
pracujących z dzieckiem 
może przynieść wymierny 
efekt. Dobrym pomysłem 
jest prowadzenie dzien-
niczka ucznia. Warto zapi-
sywać w nim jego postępy, 
nakreślać problemy oraz 
informować o zadaniach, 

jakie otrzymał. Dobre 
efekty dadzą także 

częste, indywidu-
alne rozmowy, 
udzielanie rad, 
wspólne oma-
wianie proble-
mów i poszuki-

wanie rozwiązań.

Dzieci z ADHD wymagają 
odmiennych rozwiązań 
edukacyjnych i mają specjalne 
potrzeby. Należy uczyć je 
porządkowania i organizowania 
pracy, motywować do kończenia 
powierzonych zadań, stale 
kontrolować i przypominać im 
o obowiązkach. 
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Zadaniem przedszkola jest 
przygotowanie dziecka do 
nauki w szkole, wprowadzenie 
go w świat kultury, ale również 
pomoc w odnalezieniu i stwo-
rzeniu własnej indywidualno-
ści i wypracowaniu twórczej 
postawy. Dziecko już od pierw-
szych dni w przedszkolu uczy 
się i zdobywa nowe doświad-
czenia. Dlatego ważne jest, by 
od samego początku stworzyć 
mu możliwości rozwoju, na-
uczyć kreatywności. Jak 
to zrobić? Odpowie-
dzią jest organizacja 
różnorodnych zajęć, 
w tym szczegól-
nie zajęć pla-
stycznych.

Zajęcia plastyczne w przedszkolu
Edukacja plastyczna pełni ważną rolę w życiu 
przedszkolaka. Zajęcia powinny być zatem prowadzone 
w taki sposób, aby jak najlepiej przyczyniały się 
do wszechstronnego rozwoju dzieci.   

Tekst: Ewelina Kusiak

Sztuka edukacji

Rola i znaczenie  
wychowania plastycznego

W przedszkolach wychowanie plastyczne 
pełni szczególną rolę. Wpływa na rozwój 
poczucia estetyki i piękna u dziecka. 
Twórczość plastyczna jest jego potrze-
bą rozwojową, obok mowy to funda-
mentalna forma wypowiedzi i element 
twórczego myślenia. Edukacja plastycz-
na pomaga dzieciom dostrzec piękno 

Kontakt ze sztuką 
ma olbrzymie 
znaczenie. Rozwija 
u dzieci ekspresję, 
rozbudza ciekawość 
i wrażliwość, 
a także zdolność  
do działania  
i osiągnięcia celu. 

nać uczniowi o utrzymywaniu 
uwagi na lekcji. Można to robić 
poprzez bezpośredni zwrot do 
ucznia lub delikatnie dotyka-
jąc jego ramienia. Omawiając 
temat, należy wplatać słowa 
„uwaga”, „to ważne”, które 
zaakcentują wagę zagadnie-
nia, ale i przypomną dziecku 
o utrzymywaniu koncentracji. 
Nadmierną aktywność dziecka 
z ADHD warto wykorzystywać, 
angażując ucznia w pomoc 
w klasie: prosząc o wytarcie 
tablicy, rozdanie przyborów 
kolegom itp. Nie wszystkie 
zachowania powinny być ga-
nione. Nauczyciel musi zwrócić 
uwagę na te ruchy dziecka, 
które zakłócają prowadze-
nie lekcji lub dekoncentrują 
innych uczniów. Przy zwracaniu 
uwagi należy dawać dziecku 
do zrozumienia, że nie podoba 
nam się jego zachowanie, a nie 
ono samo.

Odpowiednie podejście

Dzieci z ADHD wymagają od-
miennych rozwiązań edukacyj-
nych i mają specjalne potrzeby. 
Należy uczyć je porządkowania 
i organizowania pracy, mo-
tywować do kończenia po-
wierzonych zadań, stale 
kontrolować i przypo-
minać im o obowiąz-
kach. Zadania dla 
dziecka z ADHD po-
winny być dzielone 
na mniejsze etapy, 
a wyznaczone mu 
cele nie mogą być 
zbyt odległe. Uczeń 
z zespołem nadpobu-
dliwości powinien być 
przez nauczyciela mo-
tywowany i chwalony, 

nawet za te czynno-
ści, które wydają się 
oczywiste. Istotnym 
zadaniem nauczycie-
la jest także dbanie 
o kontakty dziecka 
z ADHD z pozostały-
mi uczniami. Dzieci 
z zespołem nadpo-
budliwości bywają 
impulsywne, reagują 
nieadekwatnie do sy-
tuacji. Należy pomóc 
im utrzymywać dobre 

relacje z rówieśnikami i łago-
dzić pojawiające się konfl ikty. 

Współpraca z rodzicem

Wszelkie działania podej-
mowane w szkole powinny 
być omawiane z rodzicami 
dziecka z ADHD. Współ-
praca na linii rodzic–
nauczyciel jest niezwykle 
istotna. Tylko współdzia-
łanie wszystkich osób 
pracujących z dzieckiem 
może przynieść wymierny 
efekt. Dobrym pomysłem 
jest prowadzenie dzien-
niczka ucznia. Warto zapi-
sywać w nim jego postępy, 
nakreślać problemy oraz 
informować o zadaniach, 

jakie otrzymał. Dobre 
efekty dadzą także 

częste, indywidu-
alne rozmowy, 
udzielanie rad, 
wspólne oma-
wianie proble-
mów i poszuki-

wanie rozwiązań.

Dzieci z ADHD wymagają 
odmiennych rozwiązań 
edukacyjnych i mają specjalne 
potrzeby. Należy uczyć je 
porządkowania i organizowania 
pracy, motywować do kończenia 
powierzonych zadań, stale 
kontrolować i przypominać im 
o obowiązkach. 
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przyrody, a także – co najważ-
niejsze – rozbudza ich wyobraź-
nię. Twórczość artystyczna jest 
przedmiotem doświadczania, 
przyczynia się więc do rozwoju 
dziecka, kształtuje jego postawę 
twórczą oraz pozytywnie wpły-
wa na jego emocje.

Małe dziecko nie potrafi od-
różnić dzieła o dużym znacze-
niu artystycznym od tego bez 
żadnej wartości. Możemy więc 
założyć, że odbieranie sztuki 
przez dziecko jest precyzyjnie 
powiązane z jego wrażliwością 
i ogólnym poziomem umysło-
wym. Dlatego właśnie w edu-
kacji plastycznej bardzo ważne 
jest osiągnięcie dwóch celów: 
przygotowanie dziecka do wła-
ściwego odbioru dzieła sztuki 

oraz stworzenie warunków do 
niezależnej ekspresji.

Edukacja plastyczna daje 
również możliwość zdobywania 
wiedzy o świecie i najbliższym 
środowisku. Udział w zajęciach 
przedszkolnych pobudza rozwój 
w zakresie tzw. umiejętności 
twórczych. Dziecko potrafi 
praktycznie z niczego stworzyć 
coś nowego, ciekawego, inno-
wacyjnego. Wyrzucona do kosza 
na śmieci pusta butelka może 
stać się samolotem lub łodzią 
podwodną. Przy odpowiednich 
warunkach, zapewniających 
niezależność, akceptację pomy-
słów oraz ewentualną pomoc 
wpierającą działania, dziecko 
jest w stanie rozwijać swoją 
wrażliwość estetyczną. Czas spę-

dzony na kreatywnym tworzeniu 
pozwala przedszkolakom prze-
łamać lęk, brak wiary we własne 
możliwości, ukazuje różnorod-
ność otaczającego świata oraz, 
co bardzo ważne, uczy nowych 
rozwiązań. 
Tworzenie nowych dzieł plastycz-
nych to świetna zabawa, przygo-
da i nauka. Małe dziecko ochoczo 
sięga po kredki, ołówki, pisaki. 
To zamiłowanie do malowania 
i rysowania warto wykorzystać 
na zajęciach przedszkolnych 
i przez to pozytywnie wpływać 
na rozwój młodego człowieka. 

Twórcze zajęcia i zabawy

Źródłem aktywności twórczej są 
zajęcia i zabawy, organizowane 
przez nauczyciela przedszkol-
nego. Przy planowaniu takich 
zajęć należy pamiętać o tym, że 
w grupie znajdują się dzieci na 
różnym poziomie rozwojowym. 
Umiejętny dobór materiałów 
dydaktycznych i narzędzi do 
zajęć plastycznych przyczyni się 
do emocjonalnego zaangażo-
wania dziecka. Dlatego warto 
wykorzystywać różnorodne ma-
teriały: skrawki tkanin, surowce 
wtórne, materiały naturalne 
i stosować je naprzemiennie, 
tak, aby wychowankowie na 
każdych zajęciach mogli posłu-
giwać się nowymi surowcami, 
rozbudzając przez to ciekawość 
twórczą. Końcowe efekty pracy 
mogą posłużyć jako bodziec do 
organizacji innych zabaw. 

Niezwykłej inspiracji 
dostarczają zajęcia 

zapewniające kontakt 
z przyrodą. Wycieczki 
do parku w poszu-

kiwaniu wiosny lub jesie-
ni, połączone z rysowaniem 

Plastyka jest formą 
wyrażania pragnień, 
nadziei, zwątpień, 
radości i smutków 
oraz najbardziej 
fantastycznych marzeń. 

Stanisław Popek,
polski psycholog, 
malarz i poeta

Twórczość dziecięca 
jest źródłem:

  uczenia się,
  pozyskiwania wiedzy  
o otaczającym świecie,
  pozytywnych emocji,
  zabawy,
  zaangażowania,
  skupiania uwagi,
  ćwiczenia motoryki. 
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w plenerze, to jeden z przykładów. Ciekawym 
pomysłem jest również tworzenie fantastycz-
nych zwierząt z takich materiałów, jak liście, 
kamienie, żołędzie. Dzieci czerpią inspirację 
z najrozmaitszych przedmiotów, np. z różno-
kolorowych ptasich piór mali artyści potrafią 
wyczarować prawdziwe dzieła sztuki. Poprzez 
doświadczanie przyrody dziecko rozwija swoją 
wrażliwość na otaczające je środowisko.

Niezwykle stymulująca jest również literatura 
dziecięca. Czytanie książek już od najmłodszych 
lat przenosi dzieci w świat fantazji, rozwija wy-
obraźnię – pobudza do rysowania, malowania 
baśniowych postaci. Nie mniej ważne są zajęcia 
muzyczne.  
Zabawy przy muzyce oraz słuchanie różnorodnych utwo-
rów inspirują do „malowania dźwięków”, plastycznej 
prezentacji nastrojów, emocji towarzyszących muzyce. 
Dzięki takiej swobodnej ekspresji dziecko uczy się nie 
tylko pojmowania sztuki, ale przede wszystkim wyrażania 
samego siebie.

W planowaniu swojej pracy nauczyciel powinien pamiętać 
o tym, że zajęcia plastyczne nie mogą być oderwane od tre-
ści programowych oraz od codziennego toku pracy i muszą 
mieć formę zabawy. Rolą nauczyciela jest również skutecz-

ne motywowanie. To warunek, by zajęcia 
przynosiły pożądane rezultaty.
Aktywności plastyczne u dzieci można 
rozwijać na dwa sposoby:

  poprzez nieograniczoną ekspresję, 
połączoną z wykonywaniem prac na 
dowolny temat, która jest wyrazem 
bardzo osobistych przeżyć dziecka,

  poprzez zadania inspirujące, skupiają-
ce ekspresję twórczą wychowanka na 
temacie zadanym przez nauczyciela. 
Takie zajęcia silnie motywują dziecko, 
przez co są bardzo efektywne.

Zajęcia plastyczne to nie sztuka dla 
sztuki. Ich celem nie jest prze-

kształcenie każdego dziecka 
w artystę malarza. Prawdzi-
wym zadaniem jest wypra-
cowanie twórczej postawy 

u dzieci, czyli nauczenie kre-
atywności w myśleniu i dzia-

łaniu. Dzieci, które myślą 
twórczo, są bardziej otwarte, 
nie obawiają się nowych 

wyzwań. Potrafią sobie lepiej 
poradzić w zaskakujących 

sytuacjach, bo umieją wyjść 
poza zamknięty schemat 
działania. Te wartościowe 
cechy można wypracować 

u przedszkolaków między 
innymi poprzez odpowiednią 

edukację plastyczną.

Jak pracować z dziećmi,  
aby rozwijały się 
twórczo?

  Dzieci powinny pracować swobodnie,  
bez przymusu ze strony nauczyciela.
  Trzeba zapewnić atmosferę spokoju 
i życzliwości podczas zajęć.
  Dobrze, jeśli w trakcie zajęć nauczy-
ciel cały czas pobudza twórczość 
wychowanków.

  Dziecko powinno mieć szansę na ukoń-
czenie swojej pracy (np. na kolejnych 
zajęciach).
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Choć dzieje praktyki wycho-
wawczej dzieci w wieku  
3–6 lat sięgają swoimi po-
czątkami okresu starożytnej 
Grecji, o edukacji przedszkolnej 
we współczesnym rozumieniu 
mówić możemy od II połowy 
wieku XIX.
Historia edukacji przedszkolnej 
to historia procesu zrozumie-

nia tego, co dzieje się z czło-
wiekiem w okresie od końca 
wczesnego dzieciństwa do 
rozpoczęcia edukacji szkolnej. 
Rozwój edukacji przedszkol-
nej związany jest z procesem 
stopniowego uzmysławia-
nia sobie przez naukowców 
i społeczeństwo znaczenia, 
jakie niesie rzetelnie realizo-

wany program szeroko poję-
tego rozwoju dzieci w wieku 
3–6 lat. Problematyka wycho-
wania przedszkolnego jest 
ściśle związana z postępem 
cywilizacyjnym oraz ewolucją 
w zakresie nauki o człowieku 
i jego prawach. W Polsce o no-
woczesnym rozumieniu roli 
przedszkola w rozwoju dziecka 

Historia edukacji przedszkolnej
Od ogródka do przedszkola

Pojęcie „przedszkole” pojawiło się w Polsce na tzw. Sejmie 
Nauczycielskim w 1919 roku. Historia edukacji przedszkolnej 
na świecie zaczęła się jednak o wiele wcześniej.  

Tekst: Rita Popielska

375–347 r. p.n.e. 
Platon wydaje 
„Rzeczpospoli-
tą” oraz „Prawa”, 
w których omawia 
m.in. zasady pań-
stwowego wycho-
wania dzieci w wie-
ku przedszkolnym.

120 r. n.e. 
Powstaje traktat 
„O wychowaniu 
dzieci” Plutarcha.

1551 r. 
Andrzej Frycz  
Modrzewski w 
dziele „O poprawie 
Rzeczpospolitej” 
omawia m.in. 
problemy 
wychowania dziecka 
w rodzinie i postuluje 
ideę opieki państwa 
nad oświatą. 

1631 r. 
Czeski pedagog 
i filozof, Jan Amos 
Komenski, opracowuje 
podręcznik wychowa-
nia małych dzieci. Jest 
to pierwsze dzieło w li-
teraturze europejskiej, 
poświęcone w całości 
tej tematyce.

1907 r. 
Maria Montessori, włoska lekarka, 
organizuje w Rzymie Dom Dzie-
cięcy, w którym realizuje wśród 
społeczności robotniczej swoją 
własną ideę wychowania przed-
szkolnego. Metoda Montessori 
jest realizowana również obecnie 
w wielu przedszkolach i szkołach 
na całym świecie.

1773 r. 
W Polsce po-
wstaje Komisja 
Edukacji Naro-
dowej – pierw-
sza państwowa 
i świecka 
instytucja, 
sprawująca 
władzę nad 
oświatą.

1840 r. 
Fryderyk Frobel wpro-
wadza nazwę „ogródek 
dziecięcy” dla określenia 
instytucji zajmującej się 
wychowaniem małych 
dzieci (do dzisiaj np. 
w językach angielskim 
i niemieckim funkcjonuje 
słowo „Kindergarten”, 
oznaczające przedszkole).

1911 r. 
Stanisław Karpowicz 
organizuje w War-
szawie eksperymen-
talne przedszkole 
Dom Dziecięcy 
– pierwszą świecką 
instytucję, realizu-
jącą zasady nowego 
wychowania.
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możemy mówić od początków 
XX wieku (wcześniej w ramach 
tzw. „ochronek” bądź „ochron” 
oraz „ogródków” dla dzieci 
realizowano wyłącznie funk-
cję opiekuńczą). Na początku 
poprzedniego wieku po raz 
pierwszy zaczęto traktować 
przedszkola jako instytucje, 
które mają umożliwić dziecku 
lepszy rozwój ogólny i przygo-
tować je do szkoły. Przedszkola 
zostały wprowadzone do syste-
mu edukacji dopiero w okresie 
międzywojennym. Wtedy też 
powiązano ściśle pracę dydak-
tyczno-wychowawczą szkoły 
podstawowej z przedszkolem 
i zaczęto traktować je jako 
całościowy, konsekwentnie 
zaprogramowany proces. 
Przedszkola ewoluowały: od 
placówek o charakterze typowo 
opiekuńczym do rozwiniętych 

i profesjonalnych ośrodków 
wychowawczo-dydaktycznych. 
Dziś przedszkola pozwalają 
odnaleźć i wzmocnić w dzie-
ciach poczucie podmiotowości. 
Wychowankowie zdobywają 
wiedzę, która jest efektem ich 

własnych działań, odpowiednio 
ukierunkowanych przez nauczy-
cieli. Ich rolą jest pomaganie 
wychowankom w poszukiwa-
niach nowych wyzwań i doznań, 
odkrywaniu świata oraz rozwi-
janiu ich bogatej osobowości.

1912 r. 
Jan Korczak i Stefania Wilczyń-
ska zakładają Dom Sierot w War-
szawie, przeznaczony dla dzieci 
żydowskich, w którym realizują 
oryginalny system pracy z dzieć-
mi, oparty na partnerstwie, 
samorządnych procedurach 
i instytucjach oraz pobudzaniu 
samowychowania.

1932 r. 
Pierwsza 
w Polsce 
ustawa 
o ustroju 
szkolnictwa, 
regulująca 
m.in. kwestię 
przedszkoli.

1945 r. 
Na Ogólnopolskim 
Zjeździe Oświatowym 
wysunięto postulat 
w sprawie obowiąz-
kowego wychowania 
przedszkolnego w co 
najmniej dwuletnich 
przedszkolach  
(dla 5- i 6-latków).

1961 r. 
Ustawa o rozwoju oświaty 
i wychowania ustala 
podstawowe cele wycho-
wania przedszkolnego 
(wszechstronny rozwój 
dzieci, przygotowanie do 
nauki w szkole, pomoc 
pracującym rodzicom 
w zapewnieniu opieki 
wychowawczej).

1991 r. 
Ustawa o systemie 
oświaty określa, 
iż do zakładania, 
prowadzenia 
i utrzymywa-
nia przedszkoli 
publicznych na 
swoim terenie 
zobowiązane są 
władze gminne.

1987 r. 
W Polsce 
funkcjonuje już 
ponad 26 tys. 
przedszkoli, 
które zapewniają 
opiekę ponad 
400 tysiącom 
dzieci.

2013 r. 
Zmiany 
w „ustawie 
przedszkol-
nej”, mające 
na celu upo-
wszechnienie 
edukacji 
przedszkol-
nej w Polsce.

fot.: NAC
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Z badań wynika, że u około 20% dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym występują zaburzenia 
i opóźnienia w rozwoju mowy. Okres przedszkolny to 
najważniejszy etap życia, w którym można odpowiednio 
wcześnie reagować na wszelkie nieprawidłowości i w razie 
konieczności wprowadzać terapię logopedyczną. Nieleczone 
zaburzenia mowy mogą mieć bowiem długotrwałe skutki.  

Tekst: Rita Popielska

Rozwój mowy jest procesem 
długotrwałym i uwarunkowa-
nym zarówno biologicznie, jak 
i społecznie. Nie u wszystkich 
dzieci przebiega on prawidło-
wo i harmonijnie. Co więcej, 
zaburzenia rozwojowe mowy są 
tymi, które, w kontekście innych 
nieprawidłowości, występują 
zdecydowanie najczęściej. W jaki 
sposób można zdiagnozować 
problemy z mową u dzieci 
w wieku 3–6 lat? 
– Dziecko wchodzące w wiek 
przedszkolny powinno bez więk-
szych kłopotów porozumiewać się 
z otoczeniem. U dzieci w tym wie-
ku najczęstszym problemem są 
wady wymowy, które dość łatwo 
można zauważyć. Jeśli mowa roz-
wija się z opóźnieniem, a dziecko, 
mimo odpowiedniej stymulacji, 
nie zapamiętuje słów, ma duże 
trudności z ich wymawianiem, wy-
powiada się pojedynczymi słowa-
mi lub prostymi zdaniami, mówi 
niegramatycznie, nie wszystko 
rozumie, wówczas można podej-

Zaburzenia mowy u dzieci 
w wieku przedszkolnym

rzewać specyficzne zaburzenia 
rozwoju językowego – mówi 
Elżbieta Drewniak-Wołosz,  
specjalistka neurologopeda, 
współpracująca z Fundacją dla 
Osób z Afazją „Wyrazić Siebie”.
Wczesna diagnoza tych proble-
mów u dziecka i ich leczenie 
są niezwykle ważne, ponieważ 
umiejętność prawidłowego 
porozumiewania się wpływa na 
jakość życia dziecka oraz na ca-
łokształt jego rozwoju. Proble-
my z wysławianiem się mogą 

sprawiać, że dziecko zacznie 
unikać kontaktów z rówie-
śnikami, stanie się nieśmiałe, 
a w konsekwencji będzie miało 
kłopoty w szkole. Niestety, 
problem wad i zaburzeń mowy 
dotyka coraz więcej dzieci 
w wieku przedszkolnym.

Dlaczego ja?

Przyczyn zaburzeń mowy 
jest bardzo wiele. Mogą one 
być dziedziczne lub wynikać 
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z nieprawidłowości struktu-
ralnych lub funkcjonalnych 
w obrębie ośrodkowego układu 
nerwowego (przyczyny gene-
tyczne lub neurologiczne). Jak 
zaznacza Elżbieta Drewniak-
-Wołosz, zaburzenia rozwoju 
mowy mogą towarzyszyć innym 
nieprawidłowościom rozwojo-
wym albo być jednymi z ich ob-
jawów. Czasem są one efektem 
choroby, np. niedosłuchu, głu-
choty, choroby psychicznej lub 
autyzmu. Niekiedy powodem 
kłopotów z prawidłową artyku-
lacją może być brak odpowied-
niej stymulacji dziecka w tym 
kierunku. Aby rozwój mowy 
przebiegał prawidłowo, dziecko 

musi otrzymywać odpowiednie 
bodźce, być stale zachęcane do 
mówienia. Nie zawsze jednak 
opóźnienia w nabywaniu umie-
jętności językowych muszą 
oznaczać, że mamy do czynienia 
z patologią. Każde dziecko roz-
wija się w sposób indywidualny, 
niektóre potrzebują po prostu 
więcej czasu na to, by nauczyć 
się mówić prawidłowo. 

Profilaktyka

Nauczyciele przedszkolni są 
często pierwszymi osobami, 
które zauważają i rozpoznają 
problemy rozwojowe dziec-
ka. Rodzicom zdarza się nie 

dostrzegać wad wymowy 
swoich pociech, ponieważ, 
przebywając z nimi codzien-
nie, przyzwyczajają się do ich 
sposobu artykulacji i uważają 
ją za normę. Według mgr Alek-
sandry Krupy, neurologopedy 
ze Świetlicy Terapeutycznej 
Fundacji Sensoria, nauczycie-
le mogą przeciwdziałać oraz 
zapobiegać zaburzeniom mowy 
poprzez edukowanie rodziców. 
– Należy uświadomić rodzicom 
niekorzystny wpływ telewizji na 
rozwój mowy. Do powstawania 
wad przyczynia się również zbyt 
długie używanie przez dzieci 
smoczków i picie z butelki przez 
smoczek, a także ssanie kciuka. 
Niestety, takie przyzwyczaje-

nia często dotyczą również 
przedszkolaków – mówi 
Aleksandra Krupa. Co może 
zrobić nauczyciel, gdy za-
uważy u dziecka nieprawi-
dłowości w rozwoju mowy? 
Niewątpliwie niezbędne 
jest skierowanie dziecka na 
konsultację logopedyczną 
do poradni psychologiczno-
pedagogicznej, zapoznanie 
się z wynikami badań, a po-
tem ścisła współpraca ze 
specjalistami, prowadzący-
mi terapię dziecka. Nauczy-
ciele powinni pamiętać tak-
że o włączaniu dziecka we 

wszystkie prowa-
dzone w przed-
szkolu zajęcia, 
służące rozwija-

niu sprawności 
językowej. Ciągłe 

poprawianie błędnej 
artykulacji u dzieci 

i wymuszanie na nich 
prawidłowego wyma-
wiania głosek samo 

w sobie nie przyniesie 
rezultatu. 

Najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci  
w wieku przedszkolnym
1.  Sygmatyzm (łac. sigmatismus – seplenienie) – nieprawidłowa wymowa głosek 

dentalizowanych: s, z, c, dz, sz, cz, rz, dż, ś, ć, ź, dź.
2.  Rotacyzm (łac. rhotacismus – reranie) – nieprawidłowa wymowa głoski r.
3.  Kappacyzm (łac. kappacismus) – nieprawidłowa wymowa głoski k.
4.  Gammacyzm (łac. gammacismus) – nieprawidłowa wymowa głoski g.
5.  Lambdacyzm (łac. lambdacismus) – nieprawidłowa wymowa głoski l.
6.  Betacyzm (łac. betacismus) – nieprawidłowa wymowa głoski b.
7.  Mowa bezdźwięczna.
8.  Rynolalia – nosowanie.
9.  Opóźniony rozwój mowy.

Oprac. mgr Katarzyna Piwowar, neurologopeda Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Sensoria
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„Kolorowy start” składa się 
z kolorowej książki z ćwi-
czeniami, zachęcającymi 
dziecko do podejmowania 
pracy w grupie, oraz kart 
pracy, które z kolei pozwa-
lają na pracę indywidualną. 
W skład pakietu wchodzi 
również „Wyprawka pla-
styczna”. Oprócz propozycji 
prac plastycznych, zestaw 
zawiera historyjki obrazko-
we, rysunki do kolorowania, 
a dla starszych przedszkola-
ków – obrazki, karty logiczne, 
szablony do odrysowywania, 
reprodukcje obrazów, puzzle 
i kolorowanki wodne.

Wsparcie  
dla nauczycieli

Pakiet dla starszych przed-
szkolaków obejmuje dodat-
kowo trzy zeszyty przygoto-
wujące do pisania, czytania 
i matematyki. Zestaw dla 
starszych dzieci jest rozsze-
rzony o dodatkowe materiały, 

Wydawnictwo MAC Edukacja 
przygotowało nowy pakiet  
dla przedszkolaków w wieku  
od 3 do 6 lat. „Kolorowy start”  
uczy, rozwija umiejętności dziecka, 
a także pozwala mu zarówno na pracę 
grupową, jak i indywidualną.

Kolorowy start  
w przedszkolu

literackich i zagadnienia środo-
wiska społeczno-przyrodniczego, 
a dla dzieci trzyletnich – ćwi-
czenia rozwijające mowę oraz 
dotyczące środowiska społecz-
no-przyrodniczego. Ćwiczenia 
są zróżnicowane pod względem 
formatów (A3, A4). Interesująca 
jest też obudowa „Kolorowe-
go startu”. Zawiera on: plany 
miesięczne, plan wynikowy lub 
osiągnięcia dziecka 3-, 4-letniego, 
wpisy do dziennika. W pakiecie 
znajdują się także przewodniki 
metodyczne z całodziennymi 
scenariuszami zajęć i dołączony-
mi płytami CD.

Zróżnicowane ćwiczenia

Poprzez cykl „Kolorowy start”  
dzieci poznają przyrodę, uczą się 
dostrzegać jej piękno, nabierają 
szacunku do tego, co je otacza. 
Znajduje się w nim też więcej 
ćwiczeń, przygotowujących 
do czytania i pisania: zabaw, 
ćwiczeń grafomotorycznych czy 
słuchowych. Do pakietu dołą-
czona jest również profesjonal-
na, zbieżna z nim tematycznie 
publikacja do nauki języka 
angielskiego.

Więcej informacji o nowym 
pakiecie będzie można znaleźć 
na stronie www.mac.pl 

do wyboru przez nauczycieli, obej-
mujące: czytanie, pisanie, liczenie, 
inscenizacje wierszy A. Widzowskiej 
i ćwiczenia o tematyce środowiska 
społeczno-przyrodniczego; dla czte-
rolatków są to inscenizacje utworów 

„Kolorowy start” wyróżnia 
przede wszystkim różnorodny 
materiał do prac i ćwiczeń. 
Pojawia się w nim dużo  
treści przyrodniczych, 
znacznie więcej niż w innych  
pakietach dostępnych  
na rynku. 

Wiesława Żaba-Żabińska, 
autorka cyklu  
„Kolorowy start”
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Oprac.: Justyna Sobolak

Aktualności edukacyjne

Rusza Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa

Rada Ministrów zdecydowała 
o uruchomieniu wieloletniego 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
W ramach programu, w latach 2016–2020, 
rząd będzie wspierał organy prowadzące 
szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w za-
kresie rozwoju zainteresowań uczniów przez 
promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci 
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawni-
czych. Na te ostatnie Ministerstwo Edukacji 
Narodowej przeznaczy 150 mln zł. Warunkiem 
przyznania wsparcia będzie zapewnienie 
przez organy prowadzące szkoły i biblioteki 
pedagogiczne co najmniej 20% wkładu wła-
snego na realizację zakupów. Sprawdź na: 
www.mac.pl/ksiazkinaszychmarzen 

Zmiany 
 w nauczycielskich 
„dyscyplinarkach”

MEN przygotowa-
ło projekt nowe-

lizacji rozporządzenia w sprawie 
komisji dyscyplinarnych dla 
nauczycieli i trybu postępowania 
dyscyplinarnego. Projekt zakłada, 
że dziecko, które nie ukończyło 
18. roku życia, może być prze-
słuchiwane w postępowaniu 
dyscyplinarnym dla nauczycieli 
wyłącznie pod nieobecność obwi-
nionego. Proponuje się także, aby 
w trakcie przesłuchania dziecka 
zawsze obecny był psycholog.

E-podręczniki już dostępne! 

Na początku listopada Ministerstwo 
Edukacji Narodowej zaakceptowało 
komplet e-podręczników do edukacji 
wczesnoszkolnej pod nazwą „Zgrzyciaki” 

dla klas 1–3. Tym samym ten bogaty, interaktywny 
materiał edukacyjny został dopuszczony przez MEN 
do użytku w szkołach podstawowych. E-podręcznik 
przygotowała Grupa Edukacyjna S.A., właściciel marki 
MAC Edukacja, posiadająca ponad 25-letnie doświadcze-
nie w tworzeniu podręczników. E-podręcznik jest bez-
płatny i można z niego korzystać na zajęciach z wykorzy-
staniem na przykład tablicy interaktywnej, komputerów 
lub tabletów. Interaktywne materiały edukacyjne dostęp-
ne są na stronie www.epodreczniki.pl, a więcej informa-
cji o świecie Zgrzyciaków znajduje się na stronach 
www.zgrzyciaki.pl i www.facebook.com/zgrzyciaki 

Aż 10% dzieci doświadcza 
dręczenia w szkole

10% uczniów jest dręczonych 
w szkole, 2% nawet codzien-

nie. Na dręczenie częściej narażone są dzieci 
z rodzin biednych oraz osoby mniej sprawne 
fi zycznie. Prześladowcy częściej wybierają na 
ofi arę to dziecko, które może liczyć na mniej-
sze wsparcie rodziców. Najwięcej agresji jest 
w szkołach podstawowych – wynika z analizy 
Instytutu Badań Edukacyjnych. 
Mimo to aż dwie trzecie uczniów lubi cho-
dzić do swojej szkoły, a 80% czuje się w niej 
bezpiecznie. Lepiej czują się uczniowie do-
brzy, bez problemów wychowawczych, mający 
dobre oceny z wychowania fi zycznego, cho-
dzący na zajęcia dodatkowe, a także dzieci 
rodziców, którzy angażują się w życie szkoły. 
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Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie 
szkół podstawowych są wdzięcznymi 
i wymagającymi partnerami 
w rozmowie. Naturalna ciekawość 
w połączeniu z dziecięcą szczerością 
stwarzają niepowtarzalną szansę 
poznania świata dziecka i odwrotnie 
– wprowadzenia go w świat dorosłych, 
którego nieodłącznym elementem 
są pieniądze. Warto uświadamiać  
najmłodszym wartość pieniądza. 
To dobra inwestycja na przyszłość. 

Tekst: Piotr Kołaczek

Dobrym sposobem na rozpo-
częcie rozmowy o wartości 
pieniądza jest historia jego 
powstania: od handlu wy-
miennego, przez przedmioty 
(np. muszle), pieniądze o war-
tości równej wartości kruszcu, 
z którego je wykonano (brąz, 
srebro, złoto), po współczesne 
pieniądze, których umowna 
wartość zależy od wielu czyn-
ników.

Jak i czym płacimy?

Jeśli płacimy w sklepie bank-
notami i monetami, mecha-
nizm jest czytelny również dla 
dziecka: otrzymujemy coś za 
coś. Inaczej wyglądają płatności 
internetowe lub kartą, wyko-
nywane wirtualnie lub w kasie 
przy wpisywaniu kodu PIN.
To może być punkt wyjścia do 
rozmowy z dziećmi o insty-

tucjach fi nansowych, o tym, 
co dzieje się z pieniędzmi 
w bankach, o skarbcach, które 
zawsze pobudzają wyobraźnię, 
o lokatach i pożyczkach. Stąd 
już tylko krok do rozważań na 
temat oszczędzania i rozważ-
nego wydawania pieniędzy. Ten 
temat jest bliski sercu każde-
go dziecka, domagającego się 
kolejnej zabawki.

Wartość pieniądza 

Warto zwrócić uwagę na 
umowną wartość pieniądza, 
która w określonych sytuacjach 
może być równa zeru. Na wy-
obraźnię dziecka może wpłynąć 
np. historia podróżnika zagu-
bionego na pustyni, któremu 
może pomóc jedynie inny czło-
wiek, a nie posiadane w takiej 
sytuacji pieniądze. Mają one 
wartość jedynie wtedy, gdy inni 
są gotowi ją uznać i wymienić 
je na coś innego.

Jak rozmawiać 
z dziećmi
o pieniądzach
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Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie 
szkół podstawowych są wdzięcznymi 
i wymagającymi partnerami 
w rozmowie. Naturalna ciekawość 
w połączeniu z dziecięcą szczerością 
stwarzają niepowtarzalną szansę 
poznania świata dziecka i odwrotnie 
– wprowadzenia go w świat dorosłych, 
którego nieodłącznym elementem 
są pieniądze. Warto uświadamiać  
najmłodszym wartość pieniądza. 
To dobra inwestycja na przyszłość. 

Tekst: Piotr Kołaczek

Dobrym sposobem na rozpo-
częcie rozmowy o wartości 
pieniądza jest historia jego 
powstania: od handlu wy-
miennego, przez przedmioty 
(np. muszle), pieniądze o war-
tości równej wartości kruszcu, 
z którego je wykonano (brąz, 
srebro, złoto), po współczesne 
pieniądze, których umowna 
wartość zależy od wielu czyn-
ników.

Jak i czym płacimy?

Jeśli płacimy w sklepie bank-
notami i monetami, mecha-
nizm jest czytelny również dla 
dziecka: otrzymujemy coś za 
coś. Inaczej wyglądają płatności 
internetowe lub kartą, wyko-
nywane wirtualnie lub w kasie 
przy wpisywaniu kodu PIN.
To może być punkt wyjścia do 
rozmowy z dziećmi o insty-

tucjach fi nansowych, o tym, 
co dzieje się z pieniędzmi 
w bankach, o skarbcach, które 
zawsze pobudzają wyobraźnię, 
o lokatach i pożyczkach. Stąd 
już tylko krok do rozważań na 
temat oszczędzania i rozważ-
nego wydawania pieniędzy. Ten 
temat jest bliski sercu każde-
go dziecka, domagającego się 
kolejnej zabawki.

Wartość pieniądza 

Warto zwrócić uwagę na 
umowną wartość pieniądza, 
która w określonych sytuacjach 
może być równa zeru. Na wy-
obraźnię dziecka może wpłynąć 
np. historia podróżnika zagu-
bionego na pustyni, któremu 
może pomóc jedynie inny czło-
wiek, a nie posiadane w takiej 
sytuacji pieniądze. Mają one 
wartość jedynie wtedy, gdy inni 
są gotowi ją uznać i wymienić 
je na coś innego.

Jak rozmawiać 
z dziećmi
o pieniądzach
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W okresie przygotowań do 
wakacji i zagranicznych wy-
jazdów można poruszyć temat 
walut narodowych i wspól-
nego pieniądza: euro. To jest 
dobry punkt wyjścia nie tylko 
do opowiadania o Europie 
i wspólnocie, ale także do roz-
ważań czysto estetycznych. Jeśli 
nauczyciel lub dzieci posiadają 
jeszcze pieniądze używane 
w krajach europejskich przed 
wprowadzeniem wspólnej 
waluty, można ich użyć jako 
rekwizytów podczas lekcji, 
omawiając sposób i jakość wy-
konania, wzory.
Rozmowy o pieniądzach mogą 
zamienić się w dyskusje o war-
tościach, bogactwie i ubóstwie, 
solidarności społecznej, sukce-
sie i porażce. Dla wielu dzieci 
sukces w życiu jest synonimem 
sukcesu fi nansowego. Wynika to 
po części z mocno uproszczonej 
interpretacji codziennych obser-
wacji: bogaci mogą kupić każdą 
zabawkę, mogą wszędzie poje-
chać i polecieć, inni ludzie mu-
szą dla nich pracować. Po części 

jednak odzwierciedla poglądy 
dorosłych, w otoczeniu któ-
rych dziecko przebywa i które 
powtarza. To dobra okazja, żeby 
opowiedzieć o sensie płacenia 
podatków jako uczestnictwie 
w życiu społecznym, o działal-
ności instytucji charytatywnych, 
fundacji zbierających pieniądze.

Obiektywizm przede wszystkim

Rozmowa z dziećmi o pienią-
dzach wymaga delikatności. 
W grupach przedszkolnych 
i szkolnych spotykają się dzieci 
pochodzące z rodzin o różnej 
sytuacji fi nansowej. Rodzice 
jednych mogą przecież ko-
rzystać z pomocy społecznej, 
inni zarabiają bardzo dobrze. 
W rozmowie mogą się pojawić 
stereotypy przejęte od doro-
słych, na przykład: „wszyscy 
bogaci to złodzieje” albo „jeśli 
komuś brakuje pieniędzy, to 
znaczy, że jest nieudacznikiem”. 

Dzieci, powtarzając poglądy 
dorosłych, przedstawiają je 

jako swoje, jednak zazwyczaj 
nie potrafi ą ich uzasadnić ani 
obronić. Przed nauczycielem 
stoi niełatwe zadanie zacho-
wania równowagi, obalania 
skrajnych poglądów i zapew-
nienia psychicznego komfortu 
wszystkim uczestnikom dys-
kusji, bez względu na zawar-
tość portfeli ich rodziców. 
Zachowanie obiektywizmu 
jest tym trudniejsze, że każdy 
nauczyciel jest obarczony ba-
gażem własnych doświadczeń 
i przemyśleń na temat pienię-
dzy, wartości pracy i sprawie-
dliwych zarobków.

Rozmowy spełnią swój cel, je-
śli pomogą odmitologizować 
pieniądze. Za sukces można 
uznać przekonanie dzieci, że 
chociaż pieniądze są ważne, 
to same w sobie nie są 
wartością obiektywną. 
Są narzędziem, dzięki któ-
remu można wygodniej żyć, 
a także realizować swoje pa-
sje. Chociaż w świecie doro-
słych bywają źródłem podzia-
łów, w szkole i przedszkolu 
tak być nie musi. Wiele zależy 
tu od nauczyciela. 

Rozmowa z dziećmi 
o pieniądzach wymaga 
delikatności. W grupach 
przedszkolnych 
i szkolnych spotykają się 
dzieci pochodzące 
z rodzin o różnej sytuacji 
fi nansowej. Rodzice 
jednych mogą przecież 
korzystać z pomocy 
społecznej, inni zarabiają 
bardzo dobrze. 
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zaoferować nauczycielom 
stałe wsparcie w codzien-
nej pracy. Firma posiada 
siedziby w Kielcach i War-
szawie i dynamicznie się 
rozwija, odważnie wcho-
dząc na nowe rynki, np. 
gier edukacyjnych i rynek 
publikacji kierowanych 
bezpośrednio do rodziców, 
dostępnych w nowych 
kanałach sprzedaży. 
Naj bliższe zmiany mają 
na celu ujednolicenie 
wizerunku różnych marek 
i podkreślenie komplekso-
wości oferty, obejmującej 
nie tylko podręczniki. 
– Decyzja o wprowadzeniu 
nowych marek i wspólnej 
tożsamości wizualnej to 

odpowiedź na dynamiczny roz-
wój fi rmy i zmiany zachodzące 
w oświacie. Wynika z nich potrzeba 
zaoferowania rodzicom materia-
łów uzupełniających, po to, aby 
edukacja ich dziecka przebiegała 
jak najlepiej – mówi Seweryn 
Kubicki, prezes zarządu.
Wraz z ujednoliceniem marek 
wydawnictwo uruchomiło nową 
wersję strony www.mac.pl – 
podkreśla ona odświeżony, spójny 
wizerunek, niezwykle pomocny 
w postrzeganiu przez nauczy-
cieli stale poszerzanej oferty dla 
oświaty. Nauczyciele z pewnością 
docenią przyjazną nawigację 
oraz łatwe wyszukiwanie infor-
macji w bogatym zbiorze treści, 
pochodzących z wielu dotychcza-
sowych serwisów. 

– Nowa, spójna identyfi kacja wizual-
na marek wchodzących w skład Grupy 
Edukacyjnej to krok w rozwoju oferty dla 
wszystkich zaangażowanych w eduka-
cję – mówi Seweryn Kubicki, prezes 
zarządu Grupy Edukacyjnej S.A.
Grupa Edukacyjna od ponad 25 lat 
przygotowuje profesjonalne materiały 
edukacyjne i dydaktyczne dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców,  pod różnymi 
markami (m.in. MAC Edukacja). Wy-
dawnictwo specjalizuje się w ofercie 
dla edukacji przedszkolnej 
oraz wczesnoszkolnej.
Firma została założona w 1989 r. jako 
rodzinna ofi cyna wydawnicza i jest 
obecnie jedynym tak dużym wydawcą 
podręczników, który działa w oparciu 
o wyłącznie polski kapitał. Publikacje 
tworzone są przez doświadczonych 
autorów, dzięki czemu wyróżniają się 
wysoką jakością, docenianą od lat przez 
nauczycieli. Zespół wydawnictwa składa 
się z ponad 300 pracowników i współ-
pracowników, a gęsta sieć ok. 100 kon-
sultantów oświatowych pozwala 

Siła w grupie
Doświadczenie, ponad 25-letnie wspieranie nauczycieli 
i uczniów w codziennej edukacji to niewątpliwe zalety 
wydawnictwa MAC Edukacja, które w tym roku zmienia 
swoje logo i pojawi się w nowej, zwartej ofercie grupy marek, 
należących do Grupy Edukacyjnej S.A. z Kielc.

MAC EDUKACJA oferuje wysokiej jakości materiały 
edukacyjne, podręczniki, ćwiczenia. Oferta kierowana 
jest do nauczycieli, uczniów i rodziców.

MAC DYDAKTYKA zapewnia pomoce 
dydaktyczne, a także meble i wyposażenie 
dla szkół, przedszkoli i żłobków.

MAC TECHNOLOGIE oferuje sprzęt multime-
dialny dla placówek oświatowych oraz nowoczesny 
system do zarządzania przedszkolem „Dzień Smyka”.

W skład Grupy Edukacyjnej S.A. 
wchodzą marki:
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Siła w grupie Przegląd wydarzeń
Znakomitym sposobem na oderwanie się od codziennej 
pracy i obowiązków jest dobry fi lm, książka czy koncert. 
Najbliższe miesiące będą obfi tować w wydarzenia kulturalne, 
wśród których z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 
Prezentujemy kilka propozycji. 

ANDREA BOCELLI 
W POLSCE
23.01.2016, 
Ergo Arena Gdańsk/Sopot
26.06.2016, 
Stadion Legii, Warszawa

Artysta, którego nie da się 
porównać z żadnym innym. 
Jest zdobywcą wielu prestiżo-
wych nagród, jego płyty biją 
rekordy popularności, zaś na 
jego koncerty przychodzą 
tłumy, spragnione usłyszeć 
słynny głos włoskiego tenora. 
Na występy w Polsce artysta 
przyjedzie w towarzystwie 
chóru oraz orkiestry symfo-
nicznej, a w planie ma 
zaprezentowanie publiczno-
ści swoich największych 
przebojów. Jest z czego 
wybierać – jego dotychcza-
sowa dyskografia liczy 
trzynaście albumów studyj-
nych, w tym osiem komplet-
nych oper. 
Fot. Materiały prasowe

19. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY 
„ZOOM – ZBLIŻENIA”
16–21.02.2016, Jelenia Góra

Międzynarodowy Festiwal Filmowy „ZOOM – ZBLIŻENIA” to wydarze-
nie kulturalne zaliczane do największych i najważniejszych imprez 
tego typu w Polsce. Celem festiwalu jest przedstawienie kultur, języka 
fi lmowego, wymiana idei oraz prezentacja i promocja niezależnej 
sztuki fi lmowej. 
W ramach festiwalu odbywają się projekcje konkursowe, pokazy spe-
cjalne, warsztaty fi lmowe, otwarte dla widzów obrady jury i spotkania 
z twórcami, a także koncerty i inne imprezy towarzyszące.

KONCERT ENNIO MORRICONE 
23.02.2016, Hala Stulecia, Wrocław

Legendarny kompozytor muzyki fi l-
mowej wystąpi w ramach programu muzycznego Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016. Ten znakomity artysta do stolicy Dolnego Ślą-
ska zawita z chórem i orkiestrą, w skład których wejdzie prawie 200 
muzyków. Występ Morricone to część wielkiego światowego tournée, 
zatytułowanego „60 Years of Music”. Słynny włoski kompozytor i dyry-
gent w 2016 roku świętuje bowiem 60-lecie swojej pracy artystycznej. 

OPERA È LA VITA
27.02.2016, ICE, Kraków

Widowisko multimedialne z udziałem m.in. Mał-
gorzaty Walewskiej i Macieja Miecznikowskiego. 
„Opera to życie” to miłość, kłamstwo, zdrada i śmierć 
w największych dramatach operowych wszech czasów. Niezwykłe wi-
dowisko, w którym Maciej Miecznikowski, jako operowy upiór, opowia-
da historię swojego życia w podziemiach teatru operowego.

25Czas na kulturę



Edukatis. 
Odkrywamy galaktykę
Edukatis to seria kolorowych 
książeczek tematycznych dla 
4-, 5- i 6-latków. Zawarte w nich ćwi-
czenia rozwijają umiejętności dzieci 
z różnych dziedzin edukacji, doskonalą 
umiejętności motoryczne, przygotowują 
do nauki czytania i pisania, matematyki, 
pobudzają zainteresowanie przyrodą 
i budzą pasję poznawczą. Publikacje 
rozwijają wyobraźnię, kreatywność oraz 
wrażliwość na piękno. W skład serii 
Edukatis wchodzi pięć książeczek: „Pla-
neta literek”, „Planeta cyferek”, „Planeta 
ciekawostek”, „Planeta eksperymentów” 
oraz „Planeta plastyki”. 

Nowości wydawnicze MAC Edukacja

Nowości wydawnicze26

Nauka przez 
zabawę

Zabawa wspiera każdy aspekt procesu rozwoju i uczenia 
się dzieci. Mając to na uwadze, wydawnictwo MAC 
Edukacja opracowało serię publikacji wspomagających 
pracę z najmłodszymi. Nowe pozycje są dostosowane do 
wieku dziecka, zawierają ciekawe ćwiczenia rozwijające 
umiejętności i utrwalające wiedzę.
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WIĘCEJ INFORMACJI O NOWOŚCIACH ORAZ O SPOSOBIE ICH 
ZAMÓWIENIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE WWW.MAC.PL

Jak i dlaczego?
to seria publikacji 
tematycznych. W jej skład 
wchodzi 10 publikacji, 
poruszających takie tematy, 
jak: rośliny, konie, piłka 
nożna, dinozaury, zwierzęta 
świata, piraci, farma, strażacy, 
zamek rycerski. Każdy temat 
zawiera infografi ki, ćwiczenia 
i teksty poszerzające wiedzę, 
rozwijające umiejętności.

Niesamowite labirynty
to książeczki zawierające różnorodne 
labirynty do uzupełnienia. Publikacja 
składa się z czterech części. Seria 
doskonali koordynację wzrokowo-
-ruchową, uczy spostrzegawczości, 
myślenia logicznego oraz wytrwałości 
w dążeniu do celu i cierpliwości. 

Ukryte obrazki
to atrakcyjne dla dziecka książeczki 
grafi czne, będące połączeniem 
kolorowanek z ćwiczeniami na 
spostrzegawczość. Seria składa się 
z czterech części, które pobudzają 
kreatywność, uczą precyzji, 
rozpoznawania kolorów i kształtów 
oraz ćwiczą zdolności manualne.



28 Rozmowa z… Natalią Kukulską

Warto być

Jak oceniasz odbiór przez fanów Twojego ostatniego 
krążka pt. „Ósmy plan"?

„Ósmy plan” to płyta w pełni autorska. To moje osobiste tek-
sty, a także kompozycje tworzone wspólnie z moim mężem 
– Michałem Dąbrówką. Jest spełnieniem naszych inspiracji, wy-
obrażeń i konsekwencją pewnej drogi, którą idę od jakiegoś czasu. 
Drogi, która przede wszystkim ma być rozwijająca i szczera, nawet 
jeśli okaże się, że to, co robię, nie jest już dla masowego odbiorcy… 
Chociaż uważam, że często to media są odpowiedzialne za to, co 
staje się popularne, a one są bardzo zachowawcze. W warstwie 
lirycznej sięgam do wielu osobistych przeżyć i refl eksji, które mu-
siałam najpierw z siebie wydobyć, a potem zamknąć je w słowach. 
Do tej pory równoważnym elementem każdej płyty był mój 
wizerunek. Tym razem uznałam, że nie chcę go eksponować, 
by zwrócić uwagę na plan muzyczny i tekstowy. Wszystko 
inne – nawiązując do tytułu płyty – przesunęło się na plan 

przyjacielem

Kiedy słyszymy  
Natalia Kukulska, 
natychmiast potrafi my 
wymienić tytuły co 
najmniej kilku jej piosenek. 
Kto nie zna przeboju 
„Im więcej ciebie, tym 
mniej”? A wszystko zaczęło 
się od pytania „Co powie tata?”, 
gdy była jeszcze dzieckiem. 
Dziś sama jest mamą i świetnie 
sprawdza się w tej roli. 

Rozmawiał: Paweł Kawałek
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Warto być
ósmy. Wiem, że nowa płyta może 
być zaskoczeniem dla moich 
słuchaczy, którzy znają mnie z lat 
90., ale ci, którzy śledzą moje po-
czynania, zapewne wiedzą, że od 
płyty „Sexi Flexi” zmieniłam swój 
język muzyczny i podążam inny-
mi ścieżkami. Łatwo jest przy-
klejać łatki i wiem, że potrzebuję 
czasu, by zaufali mi nowi słucha-
cze. Może być tak, że „Ósmy plan” 
zweryfi kuje moją publiczność. 
Podczas pracy nad albumem 
zależało nam, aby pokonywać 
własne przyzwyczajenia i utarte 
ścieżki, walcząc ze schemata-
mi myślenia. Momentami była 
to praca wymagająca, ale nie 
zabrakło wielkiej przyjemności 
i spontaniczności… wszystko po 
to, by zyskać nową jakość. Mam 
nadzieję, że nam się udało. 

Muzyka była obecna w Twoim 
życiu przez wzgląd na to, 
kim byli Twoi rodzice. Mimo 
wszystko w pewnym momencie 
pożegnałaś się ze śpiewaniem. 
Dlaczego zdecydowałaś się na 
przerwę?

Nie była to wyłącznie moja 
decyzja. Duży wpływ na to miał 
mój tata. Jako dziecko śpiewa-
łam choćby o balu u moich lalek 
czy o małej, smutnej królew-
nie, i to było prawdziwe. Kiedy 
zaczęłam dorastać, nie pasowa-

ły do mnie ani opowieści 
o postaciach z bajek, ani 
typowo dorosły repertuar. 
Byłam gdzieś pomiędzy 

tym. Postanowiliśmy, że 
na jakiś czas zejdę ze sceny 

i zajmę się tym, czym zajmu-
ją się moi rówieśnicy, czyli 
nauką. Skończyłam podsta-
wową szkołę muzyczną, 
równolegle ze szkołą mu-

zyczną w klasie fortepianu, 

liceum, a potem poszłam na 
studia fi lozofi czne. Wróciłam na 
rynek muzyczny, mając 19 lat, 
bardziej świadoma tego, co chcę 
robić. Choć oczywiście muzyka 
towarzyszyła mi przez cały czas 
nieobecności na scenie. 

Jesteś mamą Jasia i Ani. 
Ty oraz Twój mąż, tak jak Twoi 
rodzice, jesteście muzykami. 
Czy któraś z Waszych pociech 
także wykazuje zainteresowanie 
muzyką? 

Nasze dzieci wychowują się 
wśród muzyki. Jest ona obecna 
w rodzinie na co dzień, jest na-
szą pasją. Na szczęście naszym 
dzieciom muzyka również nie 
jest obojętna. Często słuchamy 
podobnych utworów i dzieci 
dzielnie nadążają za naszymi 
upodobaniami. Słuchają zarów-
no klasyki, jak i jazzu i elektro-
niki. Uczymy ich otwartości na 
muzykę i sami często dajemy 
się poczęstować tym, co oni 
nam puszczają, bo w każdym 
gatunku można znaleźć cieka-
we i dobre rzeczy. Obydwoje 
chodzą do szkół muzycznych. 
Jasio skończył podstawy w kla-
sie fortepianu, a teraz poszedł 
na perkusję. Nie trzeba go na-
mawiać do ćwiczeń – jest am-
bitny i widać, że to lubi. Ania po 

ukończeniu szkoły podstawowej 
sama zadecyduje, czy chce iść 
dalej. Będziemy wspierać nasze 
dzieci niezależnie od tego, jaką 
drogę zawodową wybiorą. Naj-
ważniejsze, by robiły w życiu to, 
co kochają. Tak jak my.

A gdybyś miała porównać 
swoje dzieciństwo, czasy szkoły 
podstawowej, z tymi, w których 
żyją Twoje dzieci?

Myślę, że choć moje dzieci mają 
o wiele większy wybór, to jednak 
wymagania też są większe. Na-
tłok zajęć dodatkowych, oczeki-
wania, prace domowe, dojazdy… 
Czasem szczerze im współczuję. 
Nie pamiętam, by ktoś ze mną 
odrabiał lekcje, a tymczasem 
teraz pomoc rodziców przy 
pracach domowych jest wręcz 
niezbędna. Może to jednak po 
prostu znak naszych czasów…

Co poradziłabyś rodzicom, 
którzy nie mają tradycji 
muzycznych, a chcieliby 
rozwijać talent u swoich dzieci?

Warto obserwować, być blisko, 
nie lekceważyć sygnałów, po-
kazywać – aby pasja odnalazła 
się sama. Próbować wielu dróg. 
Kiedy to zrobić, jeśli nie na po-
czątku? Uważam, że duża ilość 
zajęć dodatkowych jest dobra, 
ale w umiarze. Dziecko musi 
mieć szansę na odpoczynek, 
rekreację, a nawet nudę, czas, by 
przebywać czysto towarzysko 
z rówieśnikami i ze starszymi, 
których obserwuje i podświa-
domie naśladuje pewne ich 
wzorce. Nie jestem fanką tzw. 
bezstresowego wychowania, ale 
myślę, że wymagając, warto też 
być przyjacielem. Nie uważam, 
że dzieci i ryby głosu nie mają.

Nasze dzieci wychowują 
się wśród muzyki. Jest ona 
obecna w rodzinie na co 
dzień, jest naszą pasją 
(…). Często słuchamy 
podobnych utworów 
i dzieci dzielnie 
nadążają za naszymi 
upodobaniami. 
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2. MIEJSCE
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W Szkole Podstawowej nr 5 zorganizowano szkolne 
mistrzostwa w biegu na 400 metrów. W fi nale bierze 
udział pięciu sportowców, którzy są reprezentantami 
klas: II A, II B, II C, III A oraz III B.

  Zawodnik z III B nie biegł po torze nr 5.
  Zawodnik z II C biegł między pierwszym 
a piątym torem.

  Zawodnicy z torów 2 i 4 dobiegli do mety jako 
ostatni. Byli ustawieni na torach z numerami 
mniejszymi od zajętych miejsc.

  Zawodnik z II B zajął trzecie miejsce.
  Zawodnik reprezentujący III B nie wygrał.
  Zawodnik z II C nie zajął drugiego miejsca.
  Zawodnik z II A nie wygrał.
  Zawodnik z II B biegł po torze o numerze 
takim samym, jak zajęte miejsce. 

  Jeszcze tylko jeden zawodnik zajął takie samo 
miejsce, co numer toru, z którego startował.

  Zawodnik z II C zajął gorsze miejsce 
od zawodnika z III B.

Uzupełnij tabelę, wykorzystując powyższe informacje, 
a dowiesz się, jakie miejsca zajęli poszczególni 
zawodnicy i po jakich torach biegli.  

Nauczyciel fizyki pyta uczniów:
–  Kto, waszym zdaniem, był 

największym wynalazcą wszech 
czasów?

–  Edison – odpowiada Krzyś.
–  Czy mógłbyś to uzasadnić?
–  Gdyby nie on, musielibyśmy 

telewizję oglądać przy świecach. 

30 Długa przerwa

na płycie 
środowisko Scratch  

oraz wszystkie niezbędne dodatki

programowanie
dla najmłodszych

KsiążKa w sprzedaży w dobrych salonach prasowych  
i jaKo e-wydanie na www.KsplUs.pl

w książce 
praktyczne porady krok po kroku
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