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Diagnoza zespołowa formą 
mierzenia jakości pracy szkoły 

 
Opracowanie  zespołu ds. mierzenia jakości pracy szkoły  w 
składzie :   
Mirosława Godniewicz - przewodnicząca zespołu 
Wojciech Czernik 
Wanda Michalska 
Anna Zielińska 

Diagnoza zespołowa włączona została do 
procedury mierzenia jakości pracy szkoły w 
ramach standardu  Szkolny program 
wychowawczy oraz realizacja funkcji opiekuńczej 
szkoły sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi 
ucznia   i kryterium osiągania jakości: Szkoła 
posiada i realizuje program wychowawczy, 
zawierający  cele określone w podstawie 
programowej, uwzględniający potrzeby 
środowiska rodzinnego uczniów i dostosowany do 
możliwości szkoły. 

Przedsięwzięcie to miało przynieść 
odpowiedzi na pytania: 

1. Jak nauczyciele oceniają sposób 
dostosowywania programu wychowawczego 
szkoły do wymagań podstawy programowej? 
2. Jakie widzą słabe i mocne strony działań w tym 
zakresie? 
3. Jakie proponują rozwiązania programowe? 
 

Scenariusz posiedzenia rady pedagogicznej 
 

 

Cele konferencji 

1. Nauczyciel uczestniczący w  posiedzeniu  
zapozna się bliżej z dokumentem „ Podstawa 
programowa kształcenia ogólnego uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich 
szkołach podstawowych i gimnazjach.” 
(załącznik do Rozporządzenia MEN z dn.4 
stycznia 2001) 

2. Nauczyciel wyrazi własną ocenę 
stanu zgodności pracy 
wychowawczej szkoły ze 
wskazaniami ogólnymi podstawy 
programowej. 

3. W toku pracy zespołowej członek rady 
pedagogicznej zastanowi się nad mocnymi 
i słabymi stronami szkoły w zakresie 
będącym tematem posiedzenia oraz nad 
sposobami modyfikacji programu 
wychowawczego szkoły, w celu uzyskania 
jego pełnej zgodności z w/w dokumentem 
MEN. 

4. Rada pedagogiczna zintegruje się w toku zajęć 
warsztatowych, a uzyskane informacje posłużą 
do opracowania części raportu zespołu ds. 
mierzenia jakości pracy szkoły. 

5. Technika diagnozy zespołowej 
wypróbowana zostanie jako 
forma pracy zespołu ds. mierzenia 
jakości pracy szkoły. 

Przedmiot diagnozy zespołowej 

Ocena pracy wychowawczej szkoły w zakresie 
opisanym w części „Wskazania ogólne”  
podstawy programowej dla niepełnosprawnych. 

Kluczowe wskazania ogólne 

1. Kształcenie dzieci i młodzieży z upośledzeniem 
w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na 
wychowaniu i nauczaniu całościowym, 
zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym 
poznawaniu otaczającego świata. Należy uznać 
prawo osób niepełnosprawnych do rozwoju we 
własnym tempie i uwzględniać to prawo 
podczas ustalania warunków pracy. Kolejnym 
etapom edukacyjnym w szkole podstawowej 
i gimnazjum nie przypisuje się odrębnych celów 
i nie wyróżnia odrębnych zadań i treści. 

2. Działalność edukacyjna szkoły 
(dydaktyczna, wychowawcza i rewalidacyjna) 
opiera się o indywidualne  programy 
edukacyjne, ustalone dla każdego ucznia na 
podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu 
jego funkcjonowania i zawierające realne, 
szczegółowe cele , zadania i treści, mieszczące 
się w strefie najbliższego rozwoju ucznia; 
powinny one być zgodne z p odstawą 
programową. Indywidualne programy 
edukacyjne winny być opracowywane  przez 
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zespół nauczycieli i specjalistów :     nie 
rzadziej niż raz w roku, w oparciu o ustalone 
dokumenty  opisujące zmiany w 
funkcjonowaniu ucznia w sposób ciągły, 
przez cały czas pobytu ucznia w szkole.  
Program obejmować musi aktywność 
indywidualną i zespołową ucznia we wszystkich 
sferach aktywności ( umysłowej, emocjonalno – 
motywacyjnej i działaniowej)  oraz integrację 
oddziaływań edukacyjnych. 

3. Uczniowie są zorganizowani w zespoły 
edukacyjno – terapeutyczne według kryterium 
potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych , w drugiej kolejności według 
lat nauki i wieku. Czas zajęć i przerw 
dostosowany jest do potrzeb i możliwości 
psychofizycznych uczniów. Zajęcia edukacyjne 
mogą być realizowane w formie zajęć : 
funkcjonowanie w środowisku, muzyka z 
rytmiką, plastyka, technika, wychowanie 
fizyczne; wskazana jest pełna korelacja  treści 
nauczania i wychowania. 

4. Wskazane jest nawiązanie współpracy z 
rodziną, włączanie jej w tworzenie planu 
rewalidacji, a także realizowanie pewnych jego 
elementów w domu rodzinnym. 
Konieczna jest taka organizacja działalności 
rewalidacyjnej szkoły, by środowisko było 
przygotowane do przyjęcia ucznia, jego 
zaakceptowania i udzielania mu pomocy. 
Pożądany jest udział rodziców  w  konsultacjach 
dotyczących postępów i trudności ucznia, 
wspieranie przez szkołę ich wysiłków w pracy z 
dzieckiem (zgodnie ze specyfiką rodziny , 
wyznawanymi przez nią wartościami, 
kultywowaną tradycją.) 

Przebieg spotkania 

 
               Część wstępna 

Przywitanie, przedstawienie tematu , celu spotkania i formuły 
jego przebiegu (osoby prowadzące, sens posiedzenia, oczekiwane 
rezultaty).    
 Prowadzi zespół ds. mierzenia jakości pracy szkoły i 
posiedzenie jest elementem procedury dot. badania stanu osiągania 
standardu: ........ 

Posiedzenie poświęcone jest przedstawieniu wymogów ogólnych 
podstawy programowej dla niepełnosprawnych oraz diagnozie 
zespołowej w zakresie:  wskazania ogólne podstawy 
programowej dla niepełnosprawnych a program 
wychowawczy szkoły  tj. zebraniu odczuć i pomysłów nauczycieli  
w tej sprawie.  

Cele operacyjne konferencji to:....... 
(przedstawienie) 

Kontrakt :   czas przewidziany na posiedzenie, reguły dot. 
komunikowania się 
 Czas 1,5 h, z możliwością  przedłużenia o ok. 10 min.   
*głos każdego nauczyciela jest tak samo ważny, *nie mówimy 
jednocześnie, *nie przerywamy sobie nawzajem wypowiedzi, *głosu 
udzielają prowadzące *nie przewiduje się dysksji zagadnień poza 
pracą w zespołach 

Rozgrzewka -  „Bajkowe zoo”  

Klasyczne bajki przedstawiają cechy ludzi, posługując się 
wizerunkami zwierząt. Spróbujmy odszukać w sobie cechy, które 
możemy ukazać utożsamiając się z niektórymi zwierzętami.  
Rozdamy teraz kartki, na których przedstawione są zwierzęta, jeśli 
któreś z nich wydaje się komuś bliższe od innych- niech w etykietce 
obok zaznaczy krzyżyk. Za chwilę podsumujemy wyniki – odwrotnie 
niż w bajkach  - ustalimy , jakie cechy prezentujemy jako zespół na 
podstawie rodzaju najczęściej wybieranych zwierząt. Zabawa jest 
oczywiście dobrowolna, nie trzeba zmuszać się do udziału w niej ; 
nie trzeba też koniecznie podawać swojego wyboru. Po ustaleniu, 
jakie zwierzęta były najczęściej wybierane – następuje odczytanie  
cech, opisujących sposób funkcjonowania w grupie , a 
przypisywanych osobom, które wybierają chętniej niż inne dane 
zwierzę. 

Prezentacja foliogramów  „ Wskazania ogólne podstawy 
programowej  kształcenia uczniów z upośledzeniem w stopniu 
umiarkowanym i znacznym”    Foliogramy : 1 – 5 

 Diagnoza wstępna 

Indywidualna diagnoza wstępna 
Rozdanie kopii foliogramów i blankietów do oceny punktowej
 Proszę zastanowić się, w jakim stopniu program 
wychowawczy szkoły jest zgodny ze wskazaniami ogólnymi 
podstawy programowej dla niepełnosprawnych?  
 
Zgodnie ze swoim wewnętrznym przekonaniem proszę zaznaczyć w 
tabeli pozycję odpowiadającą ocenie według kontinuum: 0= bardzo 
źle  5 = bardzo dobrze. 

Sumowanie wyników w zespołach sześcioosobowych 

Uczestnicy pracują w grupach sześcioosobowych, jeśli grupy są 
większe – dwie osoby traktowane są jak jedna. 

Proszę na osobnym blankiecie podsumować przyznane oceny. 
Sumowanie wyników ogółun  . Liderzy grup podają sumy 
uzyskane przez zespół; wyniki zostają zapisane na arkuszu. 
Podsumowanie    Omówienie wyników, zaznaczenie na tablicy  
najniższego wyniku – wskazującego słabe strony oraz najwyższego 
wyniku – wskazującego mocne strony pracy szkoły. 
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Pogłębiona diagnoza( technika kuli śniegowej) 

Ustalenie przyczyn, które spowodowały, że dana dziedzina 
uznana została za słabą stronę pracy szkoły  Proszę o wypisanie 
na kartkach 4 powodów, które Państwa  zdaniem spowodowały, że 
dana dziedzina została uznana za słabą stronę pracy szkoły. 
Pracujemy samodzielnie. 

Dobierzcie się w zespoły dwuosobowe i ustalcie wspólny zestaw 
przyczyn ( niech zostaną tylko 4 przyczyny). 

Teraz dobierzcie się w zespoły 6 osobowe: w tych zespołach 
dokonajcie kolejnej syntezy przyczyn. 

Podsumowanie Liderzy zespołów podają swoje zestawy 
przyczyn – zostają one zapisane na dużym arkuszu. 

Następuje wyszukanie powtarzających się stwierdzeń – zostają one 
zaznaczone kolorem czerwonym. Omówienie wyników – ponowne 
odczytanie najczęściej powtarzających się stwierdzeń. 

Przerwa 

 

Projekty( technika grupy nominowanej) 

Moje propozycje działań będących sposobem na 
usunięcie stanu rzeczy zakwalifikowanego jako  
słaba strona pracy szkoły Uczestnicy w 
grupach czteroosobowych.Każdy nauczyciel ma 
5 karteczek i mazak. 

Proszę na czterech kartkach  wypisać po jednej 
propozycji, według własnego odczucia, będącej 
sposobem na usunięcie stanu rzeczy 
zakwalifikowanego jako słabą stronę w 
działaniach szkoły. 

Zestaw zostaje przekazany sąsiadowi z prawej i 
wszyscy wypisują na kartkach drugą przyczynę. Taki 
sposób pracy kontynuuje się aż kartki wrócą do 
autora pierwszej wypowiedzi. Po lekturze wszystkich 
wypowiedzi, na piątej kartce nauczyciele wypisują 
jedną propozycję, która według ich własnego 
odczucia jest najważniejsza. 

 

Segregacja propozycji Na znak prowadzącej 
wszyscy wstają i układają swoje kartki z  
ostatnią  wypowiedzią  na osobnym stole, 
następuje wspólne grupowanie wypowiedzi – na 
wierzchu kładzie się kartkę najlepiej oddającą 
treść zgrupowanych . 

Podsumowanie Na afiszu zostają wypisane 
propozycje w kolejności odpowiadającej liczbie 
karteczek w pliku. 

Następuje odczytanie mocnych i słabych stron, 
pracy szkoły wskazanych przez nauczycieli; 
ustalonych przyczyn stanu rzeczy oraz propozycji 
działań najbardziej akceptowanych przez radę 
pedagogiczną. 

Podziękowanie. 

 
Ewaluacja  przy użyciu arkusza ewaluacji.    

 

  
Posiedzenie rady pedagogicznej poświęcone 
diagnozie zespołowej wymienionych zagadnień   
odbyło się  2 grudnia 2001 z udziałem 27 
nauczycieli uczących w siedzibie Powiatowego 
Zespołu Szkół i w Ośrodku w Rudołtowicach. 

Rezultaty diagnozy zespołowej 

W rezultacie zaplanowanej diagnozy zespołowej 
uczestniczący w konferencji nauczyciele przyznali 
oceny,  wyrażające ich opinię o stanie zgodności 
realizowanego w szkole programu 
wychowawczego ze wskazaniami podstawy 
programowej kształcenia i wychowania uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. 

Sumy przyznanych ocen ,wyrażonych w punktach, 
wyniosły: 

I.  Integralna 
realizacja funkcji 
wychowawczej, 
dydaktycznej 
i opiekuńczej szkoły 

 
        111         
punktów 

II. Oparcie działalności 
edukacyjnej szkoły 
(dydaktycznej, 
wychowawczej i 
rewalidacyjnej) o 
indywidualne programy 
edukacyjne. 

 
83          

punkty 

III. Organizacja zajęć 
edukacyjnych w sposób 
dostosowany do potrzeb 
edukacyjnych i możliwości 

 
101        

punktów 
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psychofizycznych uczniów. 

IV. Zabiegi wychowawcze 
akcentują wzmacnianie 
pozytywne i współpracę ze 
środowiskiem. 

 
95    

punktów 

 
Uczestniczący w posiedzeniu nauczyciele wskazali 
więc zagadnienia wymienione w punkcie II, jako 
najsłabsze ogniwo omawianych zagadnień; w 
dalszej kolejności za słabszą stronę w pracy 
wychowawczej szkoły wskazano zagadnienia 
wymienione w p.IV. 

 
Dalszy ciąg konferencji poświęcony był 
pogłębionej diagnozie tego stanu rzeczy. 

 

Rezultaty pogłębionej diagnozy 

 

W toku pogłębionej diagnozy  nauczyciele 
zastanawiali się, co jest przyczyną , że 
zagadnienia wymienione w punkcie II :                                                                             
(Oparcie działalności edukacyjnej szkoły - 
dydaktycznej, wychowawczej 
i rewalidacyjnej - o indywidualne programy 
edukacyjne)    uznane zostały za słabe ogniwo 
w pracy szkoły. 

Uczestnicy spotkania, pracując techniką „kuli 
śniegowej” , wskazali następujące przyczyny 
tego stanu rzeczy. 

Najczęściej wymienianymi były: 

1)  Braki diagnozy indywidualnej ucznia: 
nadmierna ich ogólnikowość, jednostronność 
i brak  wskazań do dalszej pracy. 

2) Nie istnieją zespoły opracowujące indywidualne 
programy edukacyjne; brakuje programów 
indywidualnych opracowanych przez zespół 
nauczycieli specjalistów dla szczególnie 
trudnych uczniów;  brak możliwości dokonania 
pełnej diagnozy w szkole ( brak psychologa, 
lekarza). 

3) Mała różnorodność narzędzi diagnostycznych 
dających wyczerpujący obraz rozwoju dzieci; 
brak wypracowanych w szkole  narzędzi 
pozwalających na stałą obserwację ucznia w 
ciągu roku, dokumentacja prowadzona jest 
niesystematycznie.  

4) Brak zintegrowania działań rewalidacyjnych, 
słaba współpraca rodzice - nauczyciel, 
nauczyciel – nauczyciel. 

Ponadto:  
- brak wytycznych dot. prowadzenia 
dokumentacji,  
- trudności w realizowaniu indywidualnych 
programów ze względu na różnorodność 
poziomów w klasie, 
- zbyt często opieranie się  w pracy na intuicji, a 
nie na konsekwentnej wiedzy ( tzn. doboru i 
stosowania ćwiczeń, zadań itp.), 
- położenie zbyt dużego nacisku na dydaktykę 
kosztem wychowania i rozwoju sfery 
emocjonalnej. 

 ( Wyżej wymienione przyczyny  przedstawione 
zostały w kolejności odpowiadającej liczbie.) 

 

Propozycje działań zmierzających do poprawy 
wskazanego stanu rzeczy 

 
Pracując techniką projektów uczestnicy 
konferencji wskazali sposoby poprawy sytuacji 
określonej jako słabe ogniwo. 

W równej ilości pojawiły się propozycje 
najczęstsze: 

1. Powołanie zespołu diagnostycznego 
(psycholog, lekarz, nauczyciele), który 
dokładnie zdiagnozuje ucznia ( wszystkie 
sfery, dobre i zaburzone funkcje), 
( cykliczne spotkania zespołu specjalistów: 
psychologa, pedagoga, lekarza, wychowawcy, 
specjalisty ds. rewalidacyjnych;       stworzenie 
kompetentnego zespołu diagnozującego 
poprzez danie większej swobody organizacyjnej 
i finansowej szkoły / możliwość zatrudniania, 
dofinansowanie do szkolenia nauczycieli/;          
stworzenie konkretnych zespołów 
diagnozujących, utworzenie zespołów 
opracowujących programy indywidualne;          
powołanie zespołu diagnozującego, który 
będzie pracował systematycznie i rzetelnie;   
stworzenie zespołu diagnozującego ucznia ) 

        Zatrudnienie na etacie psychologa 
i lekarza,  stała współpraca z psychologiem , 
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etat    psychologa w szkole,   zatrudnić 
psychologa. (wypowiedzi powtarzające się) 

Propozycje mniej liczne - w kolejności, według 
liczebności: 

2. Stały kontakt i możliwość konsultacji z 
przychodniami specjalistycznymi (okulista, 
neurolog, psychiatra, ortopeda),  
wnioskowanie do P PP o szczegółową diagnozę 
i wskazania do pracy z konkretnym dzieckiem,   
nawiązać współpracę z poradnią dot. 
szczegółowych wytycznych do pracy z dziećmi,   
kontakt z przychodniami specjalistycznymi 
(okulista, neurolog, psychiatra itp.)  

3. Opracować zasady współpracy między 
nauczycielami (dot. indywidualnych planów 
pracy), wygospodarować czas na zebrania 
konsultacyjne nauczycieli,    współpraca 
nauczycieli uczących w danej klasie – 
przekazywanie sobie obserwacji i informacji. 

4. Szczegółowo opracować program edukacyjny 
dla każdego ucznia,   rzetelnie opracowany 
przez konkretny zespół nauczycieli 
i specjalistów program nauczania. 

 

Pojedyncze propozycje: 

 Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 
stworzenie pełnowartościowego 
i wszechstronnego zespołu pracującego 
z dzieckiem. 

 Stworzenie klas dzieci na jednakowym 
poziomie, a nie tworzenie ich ze względu na 
wiek. 

 Ścisła współpraca psycholog – pedagog – 
nauczyciel – rodzic. 

 Systematyczne prowadzenie dokumentacji. 

 Opracowanie narzędzi diagnostycznych. 

 

W podsumowaniu  przedstawiono 
najważniejsze rezultaty konferencji. 
Przewodnicząca zespołu ds. mierzenia jakości 
pracy szkoły sformułowała ponadto wniosek, by 
drugie z  zagadnień, które oceniono najsłabiej („ 
Zabiegi wychowawcze akcentują 
wzmacnianie pozytywne i współpracę ze 
środowiskiem.”) – omówiono na spotkaniach 
zespołów problemowych. 

 
 

Walory metody diagnozy zespołowej 

 

1. Skupienie uwagi ogółu rady pedagogicznej na 
ważnym dla szkoły zagadnieniu. 
W toku pracy zespołowej metodami 
aktywnymi nauczyciele bardzo intensywnie 
skupiają uwagę na wskazanych zagadnieniach, 
mają okazję zaprezentować swoje poglądy, nie 
obawiajac się krytyki. Mają też dobrą 
sposobność, by   zweryfikować je  w toku 
dyskusji i polemik w małych zespołach i 
poprzez porównanie ze zdaniem większości. 

 

 

2. Integracja zespołu wokół znaczących dla 
szkoły zagadnień.  

Pracą ogółu można pokierować w taki sposób, 
by członkowie rady pedagogicznej mogli 
realizować zadania  w różnych zespołach, 
również w takich, w których dotychczas nie 
mogli lub nie chcieli uczestniczyć. Wspólne 
dokonanie ma ogromny walor integrujący , 
podobnie fizyczna bliskość, w jakiej 
przychodzi pracować przy wykonywaniu zadań 
i różnorodne formy aktywności.  
Nie bez znaczenia jest to możliwość 
wprowadzenia chwil rozluźnienia : żartów, 
zabaw integracyjnych, zmiany ról , np. 
dyrektor staje się wykonawcą decyzji i tp. 
W tym aspekcie nie można pominąć 
nagradzających walorów wspólnej pracy 
zespołu przygotowującego diagnozę 
zespołową. 
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3. Przyczynek do diagnozy jakości pracy szkoły. 
Diagnoza zespołowa  pozwala dokonać sondażu 
opinii na dany temat, gotowości do udziału 
nauczycieli w dokonywaniu zmian w pracy 
szkoły. Tworzy jednocześnie „ grunt” do 
zmiany -  zachęca do twórczych poszukiwań  
nowych rozwiązań i doskonalenia tych, które się 
już sprawdziły. 

 
Diagnoza zespołowa nie może zastępować 
gruntownej diagnozy pracy szkoły, ale może 
stać się jej twórczym i atrakcyjnym 
uzupełnieniem. 

 

 

Na marginesie:    zabawa  „ na rozgrzewkę” 
przyniosła ciekawą informację. Okazało się, że 
w naszym gronie dominują postawy 
odpowiadające typowi „ KOŃ”, co oznacza, że 

większość  z nas zapoznaje się „ po łebkach” z 
przedstawianym materiałem, szybko 
wyciągając wnioski i bez  zbędnego 
rozpamiętywania  - pędząc dalej. Przysporzyło 
to nawet nieco kłopotów w toku stosowania się 
do instrukcji w kolejnych etapach diagnozy 
zespołowej. 
 

Posiedzenie rady pedagogicznej 
poświęcone diagnozie zespołowej zostało 
bardzo ciepło przyjęte przez  ogół 
nauczycieli, co znalazło wyraz w dużym 
zaangażowaniu w toku pracy oraz w 
słowach uznania wyrażanych bezpośrednio i 
za pośrednictwem arkusza ewaluacji. 

    _______________________________ 
 
 
 

 Jakimi metodami i technikami 
możemy aktywizować naszych 

uczniów  
 

Opracowanie :  Wanda Michalska 

_________________________________________________ 
  
 

Nauczanie nastawione na aktywizację 
uczniów stało się wyzwaniem dla 
dotychczasowych sposobów  pracy z uczniem. 
Dużo się mówi ostatnio o tzw. efektywnej 
komunikacji, asertywności, technikach 
i metodach aktywizujących oraz o 
umiejętnościach pracy z grupą. 

 
Aktywność człowieka ma określony kierunek 
wyznaczony przez cel, któremu 
podporządkowany zostaje jej przebieg. Im 
bardziej cel jest atrakcyjny i ciekawy, tym 
większą wywołuje motywację i zainteresowanie 
uczniów. 
 
 Kiedy uczeń będzie aktywny?  
 
Stanie się to, gdy : 

 ma on poczucie sensu tego, co robi  - 
cel jest dla niego bliski i wyraźny, 

 uwzględnia się jego potrzeby 
i zainteresowania, 

 ma poczucie bezpieczeństwa, 
 działaniom towarzysza odczucia 

i emocje, 
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 dostrzega się jego wkład pracy, a nie 
tylko efekt. 

 
Aktywność uczniów może przejawiać się w 
odmiennych formach i w różnym nasileniu. 
Przejście od stanu aktywności słabszej do bardziej 
intensywnej nazywamy procesem aktywizacji lub 
aktywizacją (wg M. Tyszkowej).    Uczniowie 
uczą się w trakcie własnej aktywności. Istotne 
jest, aby potrzebną wiedzę i umiejętności 
nabywali w sposób trwały, skuteczny 
i przyjemny. W każdej klasie można wyróżnić 3 
grupy uczniów: wzrokowcy, słuchowcy 
i czuciowcy. Każdy uczeń z tych grup preferuje 
podświadomie jeden lub dwa kanały zmysłowe. 
Należy dążyć do aktywizacji uczniów poprzez 
włączenie w proces uczenia i zapamiętywania jak 
najwięcej zmysłów.  
 
Jak to można osiągnąć? 
 

1. Zamiast podawać gotowe informacje 
(uczniowie pamiętają tylko 10% tego co słyszą) 
nauczyciel powinien zachęcać uczniów do 
stawiania pytań i poszukiwania na nie 
odpowiedzi. 

2. Wprowadzenie atrakcyjnych środków 
dydaktycznych działających na wzrok powoduje 
wzrost zapamiętywania informacji do 20%. 

3. Stworzenie uczniom możliwości rozmowy 
i dyskusji zwiększa ilość zapamiętanej informacji 
do 40%. 

4. Natomiast umożliwienie uczniom uczenia 
się poprzez działanie powoduję, że zapamiętają 
90% tego, co robią. 

 
 A dlaczego tak dużo zapamiętujemy z 

tego, co robimy?  
 
Z pewnością, dlatego, że w czasie 

wykonywania czynności angażujemy całych 
siebie, a więc:umysł, wolę, emocje, i zmysły. 

Aby pobudzić aktywność wszystkich dzieci, 
nauczyciel, organizując zajęcia, powinien 
tworzyć małe grupy. W takiej grupie (np. 4-
osobowej) uczniowie siedzą naprzeciwko siebie, 
komunikacja jest więc ułatwiona , widoczny jest 
indywidualny wkład poszczególnych 
uczniów. 
 
Nauczyciele rozpoczynający pracę w grupach 
powinni pamiętać, że uczniowie muszą się tej 
pracy nauczyć. Należy zachęcać uczniów do 
uważnego słuchania wypowiedzi kolegów, 
ustosunkowania się do ich wypowiedzi, 
utrzymywania kontaktu wzrokowego. Bardzo 
ważne jest opracowanie z uczniami zasad 
pracy w grupach. Zasady te, wspólnie ustalone, 
powinny być wywieszone w widocznym 
miejscu w klasie. 
 

Aby umożliwić uczniom uczenie się w działaniu, 
nauczyciel powinien tworzyć jak najwięcej 
sytuacji bogatych w przeżycia, które będą 
angażowały aktywność ucznia. Takich 
doświadczeń i sytuacji edukacyjnych 
niewątpliwie dostarcza stosowanie 
aktywizujących metod i technik nauczania. 
Przypomnijmy jeszcze, co to są metody i 
techniki nauczania. 
Metoda nauczania    to celowo i 
systematycznie stosowany sposób pracy 
nauczyciela z 
uczniami, umożliwiający uczniom opanowanie 
wiedzy i umiejętności. 
Technika nauczania  jest częścią metody, 
usprawnia ją i uatrakcyjnia. 

Głównym zadaniem metod aktywizujących jest 
stawianie ucznia w takiej sytuacji, aby 
odczuwał potrzebę podejmowania działań, jakich 
od niego oczekujemy i aby nabywał 
umiejętności współdziałania w grupie. 
 
W literaturze jest wiele klasyfikacji metod 
aktywizujących uzależnionych od przyjętych 

kryteriów: 
 
Metody integracyjne- jeżeli chcemy, aby 

dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w 
grupie, aby były aktywne i chętne do 
pracy. 

 Metody tworzenia i definiowania pojęć-
jeżeli chcemy, aby dzieci rozumiały 
podstawowe pojęcia i potrafiły je 
definiować. 

Metody hierarchizacji- jeżeli chcemy, aby 
dzieci potrafiły analizować i 
klasyfikować. 

Metody twórczego rozwiązywania 
problemów- jeśli chcemy, aby dzieci 
myślały twórczo i potrafiły rozwiązywać 
problemy. 

Metody pracy we współpracy- jeżeli 
chcemy, aby dzieci umiały pracować w 
grupie i z grupą. 

Metody ewaluacyjne- -jeśli chcemy, aby 
dzieci potrafiły oceniać siebie i innych, 
umiały wyszukiwać mocne i słabe strony 
postaci, sytuacji. 
 

Jakie metody i techniki aktywizujące możemy 
wprowadzić do naszej pracy? 
 

Przedstawię teraz kilka technik z każdej wyżej 
wymienionych metod, które można stosować już 
od najmłodszych klas. Z pewnością większość z 
nich to metody znane, do pozostałych podam 
literaturę, w której znajdują się opisy technik. 

Zacznijmy od metod i technik 
integracyjnych, które mają swój rodowód w 
pedagogice zabawy. Można je stosować na 
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początku lekcji, w trakcie oraz na zakończenie. 
Metody integracyjne odprężają i relaksują, 
wprowadzają w dobry nastrój i życzliwą 
atmosferę. Stosowanie metod zabawowych 
pozwala na wzmocnienie motywacji do uczenia 
się, daje też poczucie bezpieczeństwa w pracy w 
grupie i z grupą. 

1) Krasnoludek -          
jedna z najprostszych technik 
integracyjnych, którą można stosować na 
różnych przedmiotach jako element 
wprowadzający, ogólnorozwojowy i 
pomocny w uzyskiwaniu informacji 
zwrotnej. Krasnoludek to pomoc w ręku 
dziecka- może to być piłeczka, 
maskotka, „coś", czym można do siebie 
rzucać i jest przyjemne w dotyku. 

 
 Przebieg 
*  Dzieci siedzą w kręgu. 
*  Nauczyciel proponuje dzieciom zabawę w 
kończenie zdań np. „Krasnoludek jest miły” 
i podaje „krasnoludka” dziecku siedzącemu 
obok i jego zadaniem jest dokończyć zdanie 

      * Następne dziecko podaje „krasnoludka" 
swojemu sąsiadowi, który wymyśla nowe  
       zakończenie itd. 
2)  Pajęczynka lub kłębek - nazwa 
techniki pochodzi od efektu końcowego, który 
powstaje w wyniku zabawy z kłębkiem nici. 
Dzieci za pomocą kłębka mogą poznawać 
swoje imiona, mówić do siebie coś miłego, 
uczyć się dodawać, odejmować itp. 
 
Pajęczynka jest możliwa do zastosowania na 
lekcję j. polskiego, matematyki, plastyki, w-f. 
  

Przebieg 
 
 Dzieci stoją w kręgu. 
 W prawej ręce nauczyciel trzyma kłębek 

wełny, nawija nitkę na palec lewej ręki 
rzuca prawą ręką kłębek do wybranego 
dziecka, mówiąc np. „Rzucam do Ani. 
bo się ładnie uśmiecha". 

  Wywołane dziecko chwyta kłębek, 
nawija nitkę na palec i rzuca do 
następnego kolegi mówiąc mu coś 
miłego.  

 Po rzuceniu kłębka do wszystkich dzieci 
powstaje sieć.  

 Na zakończenie likwiduje się siatkę przez 
kolejne odrzucenie kłębka i nawijanie nici. 
W innym wariancie może to się odbyć na 
zakończenie zajęć jako ewaluacja. 

Z kolei z metod tworzenia i definiowania pojęć 
proponuję burzę mózgów. 
Jest to najprostsza metoda aktywizująca. Jest 
również pierwszym etapem innych metod 
aktywizujących. Jej zadaniem jest zgromadzenie 

w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na 
rozwiązanie jakiegoś problemu. Znana jest pod 
różnymi nazwami: „Giełda pomysłów". Metoda 
Osborne'a (twórcy metody)", „Technika 
twórczego myślenia". 
 
 Jak możemy zastosować burzę mózgów? 
 
• Jako rozgrzewkę umysłową np. na początku 
zajęć pobudzenie uczniów do aktywności 
umysłowej, np. „ Podaj jak najwięcej skojarzeń 
ze słowem <zima>”. 
• Do ustalenia zakresu posiadanej wiedzy. 
• Do utrwalenia wcześniej zdobytej wiedzy, np. 
,,Po czym poznajemy, ze przyszła wiosna?" kl.III. 
• Do znalezienia najlepszego rozwiązania 
jakiegoś problemu. 
 Zastosowanie na lekcji „burzy mózgów" 
pozwala na: 

> włączenie do pracy wszystkich uczniów, 
> szybkie zgromadzenie dużej ilości 
pomysłów lub faktów, 
> przeprowadzenie rozgrzewki umysłowej, 
> naukę zwykłego wyrażania myśli, 
> sprawdzenie posiadanej wiedzy, 
> doskonalenie techniki pisania w kl. I-III 

Następną metodą z grupy metod tworzenia 
i definiowania pojęć jest mapa pojęciowa. zwana 
też „mapą mentalną” lub „mapą pamięci". 
Technika ta służy do wizualnego opracowania 
pojęcia z wykorzystaniem rysunków, symboli, 
krótkich słów, zwrotów, haseł. 
Metodę tą można stosować na różne sposoby, za 
jej pomocą można definiować pojęcia, 
rozwiązywać problemy, planować działania itp. 

Celem stosowania tej metody jest 
usystematyzowanie świeżo zdobytej wiedzy lub 
sprawdzenie opanowanej wiedzy. Mapa 
pojęciowa najczęściej przybiera kształt plakatu. W 
postaci mapy pojęciowej możemy opracować 
wiele zagadnień np. „Jak możemy pomóc 
mamie?"- kl. II,  „Jak powinniśmy dbać o 
zdrowie?"- kl. IV, „Okoliczności odzyskania 
przez Polskę niepodległości"- klasy starsze. 
Plakaty po zakończonych zajęciach powinny być 
przechowywane, gdyż mogą przvdać się przy 
powtórzeniach (można je uzupełniać). 
 
A teraz podam przykład metody hierarchizacji. 
(Hierarchizacja to porządkowanie w relacji 
wyższości -  niższości za pomocą 
wyznaczonego kryterium). 

 Promyczkowe uszeregowanie -  
jest to technika bardzo często stosowana w 
nauczaniu początkowym. Służy m.in. do 
definiowania pojęć, określania cech oraz do 
hierarchizacji. Ze względu na układanie 
priorytetów w promyczki często jest 
nazywana „słonecznym promyczkiem". Jest 
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najłatwiejszą techniką do zastosowania w 
pracy z dziećmi. 
Przebieg: 

 
• Uczniowie siedzą w kręgu, wewnątrz którego 
leży wycięte koło z napisem np. „Dobry uczeń". 
• Nauczyciel rozdaje dzieciom po 3 żółte 
karteczki i poleca, aby każdy z nich napisał jakimi 
cechami powinien charakteryzować się dobry 
uczeń. 
• Jedno z dzieci odczytuje swe napisane cechy 
i układa je obok koła. 
• Pozostałe dzieci, które mają napisane te same 
lub bliskie cechy, układają je w promyczek. 
• Następnie dzieci odczytują inne cechy i układają 
je w kolejne promyczki. 

Z kolei z grupy  metod i technik twórczego  
rozwiązywania problemów  polecam 
wspomnianą już „burzę mózgów" i „kartę 
kołową". 

 Karta kołowa to prosta technika, za pomocą 
której można twórczo rozwiązywać 
problemy. Jak sama nazwa wskazuje, karta 
zawiera koło, podzielone na ćwiartki. Każda 
ćwiartka to kolejny krok w drodze do 
rozwiązania problemu 
Przebieg: 

• Nauczyciel przedstawia problem, nad którym 
będą pracować uczniowie, np. „Jak poprawić 
relacje uczeń-uczeń?". 
• Następnie dzieli klasę na kilka grup i każdej 
rozdaję karty kołowe z pytaniami: 

Krok I — Co jest złego w stosunkach 
uczeń- uczeń? Krok II — Jakie są tego 
przyczyny?  Krok III — Jakie macie 
pomysły na rozwiązanie problemu?   Krok 
IV — Co można zrobić, aby poprawić 
relacje? 

• Grupy wpisują w poszczególne ćwiartki 
odpowiedzi na postawione pytania. 

Warto również wspomnieć o metodach 
ewaluacyjnych. 

 
Ewaluacja - to sposób działania, za pomocą 
którego opisujemy rezultaty (wyniki) końcowe 
zaistniałych faktów zarówno z pozytywnej jak i 
negatywnej strony. Prostą technikę pod nazwą    
kosz i walizeczka  można wykorzystać w celu 
uzyskania informacji zwrotnych po 
przeprowadzonej lekcji. 
 

Przebieg: 

1.    Nauczyciel rozdaje uczniom kartki formatu 
A4 z narysowanym koszem i walizeczką. 

2.    Poleca uczniom, aby wpisali w kontury 
walizeczki, co podobało im się na lekcji, a w 
kontury kosza to, co im się nie podobało. 
 

Wprowadzając nowe metody i techniki 
aktywizujące nie zapominajmy o tych, które 
dotychczas stosujemy i które sprawdzają się 
w praktyce. Są to różne gry i zabawy 
dydaktyczne stosowane szczególnie na lekcjach 
języka polskiego i matematyki takie jak: 
układanki, loteryjki, zagadki, rebusy, drama, 
inscenizacje, gry pantomimiczne i inne. 
Metody aktywizujące wyróżniają się tym, że są   
przyjemne dla ucznia i skuteczne ze względu na 
stopień przyswojenia treści. 

Na zakończenie tego krótkiego 
przeglądu metod aktywizujących 
chciałabym zwrócić uwagę na to, że: 
- nowy styl pracy jest bardzo atrakcyjny dla 
dzieci a jednocześnie bardziej skuteczny, 
- należy dbać o to, aby w procesie kształcenia 
aktywność nauczyciela ograniczał a się do 
niezbędnego minimum,  natomiast aktywność 
ucznia wzrosła tak bardzo, jak tylko jest to 
możliwe, 
-  stosując różne metody i techniki aktywizujące 
zapewniamy naszym uczniom poczucie 
bezpieczeństwa a tym samym stwarzamy 
warunki do uczenia się w sposób planowy 
i odpowiedzialny. 

I na koniec motto Klemensa Stróżyńskiego: 
„Pamiętaj! Najlepsza lekcja to nie ta, o której 
tak sądzi nauczyciel ani ta, o której tak myślą 
uczniowie. (...) Najlepsza lekcja to taka, o której 
ani nauczyciel ani uczeń nie myślą, że była to 
lekcja." 
 
 Literatura: 
1. Jadwiga Krzyżewska- „Aktywizujące metody i techniki w 
edukacji" cz. I i cz. n Zakład Wydawniczy, W-wa 2000r. 
2. Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz- „Jak aktywizować 
uczniów" Oficyna Wydawnicza, Poznań 2000r. 
3. Elżbieta Wójcik- „Metody aktywizujące w pedagogice 
grup" 
4. R. J. Arends- „Uczymy się nauczać"WS i P, Warszawa 
1995r. 
5. W. Okoń- „Nowy słownik pedagogiczny"Wydawnictwo 
Akademickie „Żak", W-wa 1998r. 
6. M. Taraszkiewicz- „Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny 
praktyk w działaniu"  Wydawnictwo CODN, W-wa 1999r. 
7. M. Tyszkowa- „Aktywność i działalność dzieci i 
młodzieży" WSiP,W-wa l996r. 
8. Z. Zaorska- „Pedagogika zabawy" Edukacja i Dialog 
44/1993 
 
 
__________________________________________________________________
_ 
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Konspekt zajęć godziny wychowawczej  
                          w kl. IV 
  
Opracowanie i prowadzenie  Wanda Michalska 

 

 Temat: Rozpoznajemy swoje uczucia- jak radzić 
sobie ze smutkiem? 
 
Cele ogólne: 

- kształtowanie umiejętności wzajemnego 
dzielenia się własnymi doświadczeniami 
i przeżyciami 
- pobudzanie uczniów do zaradności 
w sytuacjach trudnych 
- rozwijanie wyobraźni i twórczego 
myślenia 
- doskonalenie umiejętności 
współdziałania w zespole 
- poznanie nowych zabaw integrujących 
grupę. 
 
Cele operacyjne: 

 Po zajęciach uczeń potrafi: 
- określić sytuacje, w których bywa smutny i 

podać powody tych odczuć 
- współdziałać w grupie w celu znalezienia 

odpowiedzi na zadane pytania 
- zwerbalizować odczucia związane ze 

smutnymi przeżyciami 
- wyrazić swoje uczucia za pomocą mimiki i 

gestów 
- rozpoznawać przedstawione przez 

kolegów uczucia 
- nazywać odczucia związane z różnymi 

sytuacjami. 

Metody: 
− podające /pogadanka/ 
− problemowe aktywizujące- gry i 

zabawy interakcyjne. 

Formy pracy:  

– praca z całą klasą 

– praca w grupach. 

 

Środki dydaktyczne:  

gry i zabawy interakcyjne, karty z twarzami 
wyrażającymi odczucia, karton, pisaki, 
kolorowe kartki, karteczki z napisami uczuć 
„złość”, „radość”, „strach”, „smutek”. 
 
Tok zajęć: 

I. Zainteresowanie tematem: 
 

1) Zabawa ruchowa „Kojarzenie pojęć” 
   Nauczyciel zadaje pytania, np. „Z czym ci 
się kojarzy słowo   smutek?”. Dziecko, które 
ma gotową odpowiedź zgłasza się i nauczyciel 
rzuca do niego piłkę. Następne dziecko rzuca 
do następnego, które się zgłasza. 
 
2) Ćwiczenia wprowadzające temat 
  Nauczycielka objaśnia cel dzisiejszych zajęć: 
Dzisiaj będziemy rozpoznawać różne swoje 
uczucia i emocje. Rozdaje dla każdego dziecka 
4 karty z twarzami wyrażającymi: smutek, 
radość, złość, strach. Wspólnie z dziećmi 
rozpoznaje i nazywa przedstawione uczucia. 
 
a) Zabawa „gra w karty”. 

Objaśnienie zabawy: Nauczyciel podaje 
dzieciom różne sytuacje np. „Ktoś przeszkadza 
mi w zabawie”, „Dostałam prezent od 
koleżanki”,  „Boli mnie głowa”. 

 
Dzieci mogą podnosić w górę karty, na których 
są przedstawione uczucia towarzyszące tej 
sytuacji. 

 
b) Następnie dzieci dobierają się parami i 

losują po jednej karteczce dla pary.  

Na wyciągniętym losie jest napisane jedno 

uczucie (złość, radość, strach, smutek). 

Zadaniem każdej pary jest zaprezentowanie 
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danego uczucia w scence bez użycia słów. 

Pozostałe dzieci mogą odgadnąć, jakie uczucie 

zostało przedstawione (zabawa „panorama 

uczuć”). 

 
II. Część postępująca. 

Pogadanka nt. uczuć, które rozpoznawaliśmy 
podczas zabawy - odpowiedź na pyt. : „Jakie 
uczucia były przedstawione?” 

A teraz porozmawiamy na temat smutku i jak 
sobie z tym problemem poradzić. Rozmowa 
nauczyciela z dziećmi  ukierunkowana 
pytaniami:    
- Dlaczego ktoś może być smutny? 
- Kiedy ostatnio byłeś smutny, z jakiego 
powodu? 
- Co czujesz kiedy   jesteś  smutny, co wtedy 
myślisz? 
 
4. Dyskusja  na temat  „Co można zrobić  ,aby  
poprawić sobie lub komuś humor ?”  („Burza 
mózgów „) 

 
5. Zabawa „Popraw mi humor” 
 
   Nauczycielka objaśnia zabawę - dzieci  będą 
bawić się w parach. Jedno  dziecko ma 
powiedzieć do drugiego „jestem smutny, 
popraw mi humor ‘’. Kolega z pary ma wtedy 
pokazać coś śmiesznego, zaśpiewać itp. 
 
6. Następnie nauczyciel   dzieli klasę  na 3   
grupy  4-osobowe.Podaje  dzieciom   problem 
do rozwiązania :  Co można zrobić, aby 
poprawić sobie lub komuś humor ? Zadaniem 
każdej grupy jest napisanie lub narysowanie 
swoich pomysłów na kolorowych kartkach i 
przyklejenie wokół pytania na arkuszach 
papieru.  
 
Po zakończeniu pracy nauczyciel wiesza 
plakaty  na tablicy   i przedstawiciel  każdej    
grupy   czyta propozycje na swoim plakacie. 
Dzieci   wspólnie   wybierają   najciekawsze 
pomysły dotyczące walki ze smutkiem. 
 
7. Zabawa podsumowująca „Masaż pleców’’. 
Dzieci siedzą w ławkach. Jedno dziecko  
odwraca się plecami, a drugie   wystukuje na 
jego plecach słowa czytanej przez nauczyciela  
rymowanki. 

Po zakończeniu zabawy nauczyciel rozmawia z 
dziećmi, jak czuły się dzisiaj na zajęciach, czy 
wiedzą już jak radzić sobie ze smutkiem.                      
   
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 

Konspekt zajęć godziny wychowawczej w 
kl. IV 

Opracowanie  i prowadzenie Wanda Michalska 
 

Temat: Jesteśmy zgraną klasą - jak mogę 
pomagać innym? 

Cele ogólne: 
- kształtowanie właściwych postaw 

wobec kolegów i nauczycieli 
- wdrażanie do współdziałania w 

grupie 
- poznanie nowych zabaw 

integrujących grupę. 

Cele operacyjne: 

 Po zajęciach uczeń potrafi: 
- zinterpretować treść wiersza 
- ruchem zilustrować treść zabawy 
- określić sytuacje, w których można 

pomóc koledze lub starszemu 
- wypowiedzieć się na temat własnych 

odczuć 
- współdziałać w grupie 

Metody: 
− podające 
− problemowe aktywizujące- gry  

akcyjne 
Formy pracy:  

–    praca z całą klasą 
                      –   praca w grupach 
                     –     praca indywidualna 

Środki dydaktyczne:  
− tekst wiersza J. Tuwima 

„Wszyscy dla wszystkich”, 
„Rzepka” 

− gry i zabawy interakcyjne 
− praca indywidualna 
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Realizacja ścieżki prozdrowotnej. 
Zakres ścieżki: koleżeństwo 

 

Tok lekcji: 
1. Wprowadzenie w temat: nawiązanie do 

różnych zachowań dzieci  
w klasie (na podstawie obserwacji 
nauczyciela) 

2. Zabawa integrująca- „Gra w piłkę” 
Nauczyciel rzuca piłkę do wybranego 
ucznia i mówi: „Rzucam do Ani, bo się 
ładnie uśmiecha”. Osoba, która złapie piłkę 
wybiera następną koleżankę, do której 
rzuca i mówi o niej coś 
charakterystycznego. 

3. Słuchanie czytanego przez nauczyciela 
wiersza J. Tuwima: „Wszyscy dla 
wszystkich”. 
 

4. Próba interpretacji treści wiersza. 
  Formułowanie odpowiedzi na pytania: 
    – Jakie osoby występują w wierszu? 
    – Jak te osoby ze sobą współpracowały? 
 

5. Inscenizacja wiersza j. Tuwima „Rzepka”. 
Nauczyciel czyta wiersz, w trakcie czytania 
wskazane dzieci naśladują postacie 
występujące w wierszu i ich czynności. 
 

6. Rozmowa nauczyciela z dziećmi 
ukierunkowana pytaniami: 

 – Czy ty potrafisz pomóc koledze? 
 – W jakiej sytuacji najczęściej  
                       pomagasz?  
 
7. Nauczyciel proponuje zabawę „Jak 

pomagasz?” 
Dzieci stoją w kręgu. Nauczyciel prosi o 
odegranie scenek związanych z niesieniem 
pomocy innym ludziom. Uczniowie pokazują 
jak zareagowaliby w określonej sytuacji 
i mówią, jakimi słowami pocieszyliby 
skrzywdzonego. 
   Przykłady scenek:  

 – Twój kolega został pobity, siedzi sam 
i płacze, co zrobisz? 
             – Twoja siostra prosi cię o pomoc w 
sprzątaniu mieszkania,          co zrobisz? 
              – Starsza pani prosi, abyś pomógł zanieść 
zakupy do domu, co robisz? 

 
8. Następnie dzieci dostają kolorowe kartki. 

Nauczyciel poleca, aby obrysowały swoją 
dłoń na papierze i wycięły. Nauczyciel 
tłumaczy, że gest wyciągniętej ręki jest 
symbole pomocy. Na wyciętej dłoni dzieci 
mogą narysować lub napisać, w jaki sposób 

pomagają innym ludziom (w szkole, 
w domu). 
Po zakończonej pracy każdy prezentuje 
„swoją dłoń”, a następnie wspólnie z 
nauczycielem sklejają papierowe dłonie 
i przyczepiają na tablicy. 

 
9. Zabawa podsumowująco - integrująca   

„Poprowadź kolegę”. Dzieci dobierają się 
parami. Nauczyciel układa na podłodze  
przed pierwszą parą sznurek, jako „drogę z 
zakrętami”. Zdanie polega na tym, że jedno 
dziecko z pary zamyka oczy, a drugie 
podpowiada mu tak, aby przeszło przez 
„drogę” nie dotykając sznurka. Dziecko 
prowadzi mówiąc np. „Idź prosto, teraz 
skręć   w prawo, w lewo”. 

 
 
_____________________________ 
 
 
 

Logopeda w szkole 
 

  
 Anna Zielińska 

  
       
  W pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 
szkolnym spotkać można  bardzo różne objawy 
zaburzonego rozwoju mowy. Wśród nich  są 
takie, które ustąpią samoistnie lub przy 
niewielkiej pomocy i nie pozostawią śladu w 
dalszym rozwoju, są też inne – wiążące się z 
ogólnymi trudnościami w uczeniu się, 
zapowiadają je i pogłębiają. Zaburzenia rozwoju 
mowy wtórnie wpływają na rozwój myślenia i 
kontaktów społecznych. W szkole specjalnej 
kłopoty z opanowaniem mowy są bardzo częste 
– w młodszych klasach zauważalne prawie u 
wszystkich dzieci, z każdym rokiem nauki – u 
coraz mniejszej liczby uczniów. 
         Logopeda, rozpoczynający pracę w szkole 
specjalnej staje przed koniecznością rozwiązania   
ważnych problemów. Po pierwsze – związanych 
z diagnozą, po drugie – z realizacją terapii w 
systemie zajęć szkolnych 
. 
 
          Podstawowa wiedza logopedyczna każe 
uznać wszystkie przypadki zaburzonego rozwoju 
mowy ucznia w szkole specjalnej jako 
oligofazję, czyli zaburzenia rozwoju mowy 
towarzyszące upośledzeniu umysłowemu. Na 
szczęście poza tym łatwo wchodzącym w ucho 
(niestety i do umysłu) określeniem, w literaturze 
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możemy znaleźć informację, że modele rozwoju 
mowy wśród dzieci upośledzonych nie są 
jednorodne: rozwój mowy osób 
z upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 
nie różni  zbytnio od rozwoju mowy dzieci z 
normą  intelektualną1. Dzieci głębiej 
upośledzone umysłowo opanowują mowę w 
znacznie wolniejszym tempie i w sposób 
autonomiczny – żaden etap rozwoju mowy nie 
jest porównywalny  z analogicznym stadium 
rozwoju osób z normą intelektualną. 
 Zaburzenia rozwoju mowy wśród uczniów obu 
wymienionych grup są niezwykle zróżnicowane 
i oprócz  skutków upośledzenia umysłowego 
zauważalne są w ich obrazie  cechy  typowe dla 
wszystkich opisywanych form zaburzeń mowy.2 
 
 
          Wśród 29 uczniów objętych terapią 
logopedyczną   - w klasach dla uczniów z 
upośledzeniem w stopniu lekkim,    22 wykazuje 
cechy różnych form dyslalii ,   5 cechy dysfazji 
rozwojowej, 2 cechy dysartrii. 
 
Uczniowie z pierwszej z wymienionych grup 
wykazują  najczęściej cechy dyslalii 
funkcjonalnej –  na tle nieprawidłowych 
nawyków związanych z oddychaniem, żuciem 
i połykaniem. Niezwykle utrudnia pracę 
utrzymujący się fatalny stan uzębienia. W 
jednym przypadku zaburzenia mowy przybrały 
formę dysglosji – wskutek patologicznie 
krótkiego wędzideła pojęzykowego dziecko 8 
letnie nauczyło się komunikować z otoczeniem  
własnym systemem   językowym składającym 
się z samogłosek / a/  i /y/   oraz  głoski  /x/  (ch). 
Kombinacja tych dźwięków i bogatej 
pantomimiki pozwalała mu  porozumiewać się  z 
otoczeniem w podstawowym zakresie.  
Reedukacja mowy  po zabiegu podcięcia 
wędzidełka przebiega bardzo opornie – pracę 
utrudnia  zaburzona koordynacja i ogólna 
niezgrabność ruchowa dziecka oraz to, że terapia 
logopedyczna ograniczona jest tylko do zajęć 
logopedycznych. 
 
   Do omawianej grupy zaliczono również ucznia 
z cechami palatolalii, czyli zaburzeń mowy, 
będących skutkiem rozszczepu podniebienia. 
 

Grupa uczniów wykazujących cechy 
dysfazjii rozwojowej przysparza najwięcej 
kłopotów:począwszy od diagnozy logopedycznej 
po realizację terapii. Uczniowie z tej grupy na 
początku kariery szkolnej albo nie mówią , albo 
posługują się swoistym kodem sygnałowym  
składającym się z onomatopei i holofraz. W 

                                                
1 Z. Tarkowski Zaburzenia mowy u dzieci upośledzonych umysłowo w: Logopedia. 
Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Opole 1999, s. 489-495 
2 klasyfikacja zaburzeń mowy według  Projekt zestawienia form zaburzeń mowy  
H. Mierzejewskiej i D. Emiluty- Rozyi  Logopedia, t.28, 2000 r. 

izolacji lub w nagłosie dwugłoskowych sylab 
potrafią – od razu, lub po kilku ćwiczeniach - 
wyraźnie  artykułować wszystkie ( lub prawie 
wszystkie) fonemy. Ich zasób jest 
niewspółmiernie duży do umiejętności 
komunikacyjnych. Bardzo powoli uczą się 
wypowiadać krótkie słowa, wyraźnie łatwiej 
opanowują  wymowę wyrazów dwusylabowych 
typu cvcv  niż sylab zamkniętych ( np. szybciej 
opanują słowo  buty, niż but ). Umiejętności 
artykulacyjne pozostają daleko w tyle za 
sprawnością narządów artykulacyjnych, a 
rozumienie mowy znacznie wyprzedza 
posługiwanie się nią.  W starszych klasach 
objawem towarzyszącym są trudności z 
opanowaniem czytania i pisania, niewspółmierne 
do poziomu rozwoju umysłowego.    
 Wśród uczniów jest niewielka grupa 
osób wykazujących niepłynność mówienia. We 
wszystkich przypadkach jest to niepłynność 
pierwotna, bez logofobii , a za to towarzysząca 
innym zaburzeniom mowy. Prawdopodobnie 
logofobii przeciwdziała charakterystyczny dla 
dzieci upośledzonych umysłowo brak 
krytycyzmu. 
 
 
         Zajęcia logopedyczne odbywają się zwykle 
w zespołach dwuosobowych, w szczególnych 
przypadkach indywidualnie lub w grupach 
trzyosobowych. Uczniowie do zespołów 
dobierani są przede wszystkim z uczniów danej 
klasy, a jeśli to możliwe - ze względu na rodzaj 
wykazywanych zaburzeń rozwoju mowy.  
W trakcie zajęć usprawniane są narządy mowy, 
dzieci uczą się ich  ustawienia odpowiedniego do 
artykulacji poszczególnych głosek, mozolnie 
ćwiczą wymowę sylab, wyrazów i krótkich zdań. 
Potem ćwiczy się dłuższe wypowiedzi; 
uczniowie zachęcani są do opowiadania, 
opisywania, układania króciutkich historyjek. 
Ćwiczymy również prawidłowy oddech, 
wydłużanie fazy wydechu, analizę i syntezę 
słuchową wyrazów, zapisywanie mylonych 
głosek i pisanie ze słuchu oraz czytanie wyrazów 
i zdań. Oczywiście, to nie cały wachlarz form 
pracy , które muszą  być dobierane stosownie do 
potrzeb każdego dziecka indywidualnie – o ile to 
jest tylko możliwe. Lekcje te są wypełnione 
żmudnymi, wielokrotnie powtarzanymi 
ćwiczeniami, w młodszych klasach 
uzupełnianymi zabawami ruchowymi, 
poprawiającymi ogólna koordynacje ruchową 
i sprawność manualną. Ratunkiem przed nudą 
i zniechęceniem staje się   humor, śmiech i ... 
komputer. Marzeniem są drogie LOGOGRY –  
zanim uda się je pozyskać – musi wystarczyć 
komputerowy rejestrator  dźwięku, edytor tekstu, 
program rysunkowy. 
 
Zajęcia logopedyczne wspomagają właściwy 
proces nauczania – uczenia się realizowany 
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w zespołach klasowych i są elementem systemu 
oddziaływań rewalidacyjnych, jakim objęte jest 
każde dziecko w szkole specjalnej, według jego  
indywidualnych potrzeb rozwojowych. 
Celem zajęć logopedycznych  w tym systemie jest 
usprawnianie procesu komunikacji językowej w 
stopniu umożliwiającym dziecku samodzielne 
radzenie sobie w życiu.  
Na cel ten składają się: 
- rozwijanie kompetencji językowych (rozwijanie 
języka, umiejętności posługiwania się nim oraz 
poznawania i stosowania norm dotyczących 
komunikowania się werbalnego) w dostępnym dla 
naszych uczniów zakresie, 
- rozwijanie lub reedukacja sprawności 
realizacyjnych związanych z prawidłową 
artykulacją.3 
 
              Logopedzi pracujący w szkołach 
specjalnych znają , poza wyżej opisanymi, inne 
jeszcze realia – pewnie wszyscy przeszli czas 
wędrówek po szkole z „gabinetem 
logopedycznym” w poręcznym pudełku po 
butach, ich udziałem jest też pewnie radość 
z wygospodarowanego kąta, w którym można 
powiesić lustro i z każdej zdobytej pomocy do 
zajęć.  
Zapewne wszystkim przyszło przełknąć niejedną 
gorzką pigułkę, gdy zamiast słów uznania za 
uzyskane żmudną pracą niewielkie, ale jednak 
postępy - usłyszeli: „ to i tak nic nie zmieni”. 
 
Udziałem logopedy jest również satysfakcja z 
zauważalnych postępów, pojawiających się 
w końcu,  pomimo złożonych przyczyn zaburzeń 
i braku( bardzo często) dostatecznego wsparcia  
w postaci kontynuacji ćwiczeń w domu dziecka.  
_________________________________ 
 

Emisja i higiena głosu4 
 
 

                           Opracowanie Anna Zielińska 

 

 

   Ludzie wykonujący pracę, która wymaga 
stałego używania głosu, narażeni są na choroby z 
tym związane. Nieprawidłowe nawyki związane z 
wydawaniem ( emisją) głosu – stają się przyczyną 
tzw. „guzków śpiewaczych” , czyli  „odcisków” 
na strunach głosowych. Podrażnienia te stają się 
przyczyną nieprzyjemnych , ustawicznych 

                                                
3   S. Grabias Mowa i jej zaburzenia Logopedia, tom 28. 2000 r. 
4 Materiał przygotowany na konferencję samolształceniową rady pedagogicznej 

chrypek, bólu , a w najgorszym splocie 
czynników – nowotworu krtani i jej amputacją.  

 Nieprawidłowa emisja głosu, nawet jeśli jeszcze 
nie ma wymienionych schorzeń daje rezultat w 
postaci nieprzyjemnego, nieadekwatnego do 
sytuacji brzmienia głosu, dyskomfortu zarówno 
dla mówiącego, jak i jego odbiorców. 

Czy można temu zaradzić? Oczywiście, trzeba 
tylko zacząć systematyczną pracę nad swoim 
głosem. 

Praca nad nim sprowadza się do trzech 
podstawowych zagadnień: pracy nad oddechem,  
nad doskonaleniem umiejętności wydawania i 
kierowania głosu oraz pracy nad dykcją. 

 
Ćwiczenia oddechowe to: 

- trening  relaksacyjny, 

- uruchamianie toru brzuszno – 
przeponowego (oddech pełny), 

- podparcie oddechowe. 

Ćwiczenia emisyjne zawierają: ustalenie 
wysokości głosu właściwej dla danej osoby 
(średnica głosu),  ustawienie głosu- wyrobienie 
umiejętności kierowania głosu ,opanowanie 
umiejętności modulowania siły i wysokości  
głosu; wyrobienie miękkiego ataku. 
 
Ćwiczenia dykcji prowadzą do nabycia  wiedzy i 
umiejętności dotyczących prawidłowej 
artykulacji głosek oraz ich prawidłowej wymowy 
w różnych wyrazach , ponadto  wiedzy na temat 
norm poprawnościowych związanych z wymową 
i wyrobienia nawyku jej stosowania. 
 

Oddech – ćwiczenia oddechowe 
 

 Aby dobrze oddychać, należy przybrać 
odpowiednia postawę. Najlepiej oddycha się w 
postawie stojącej: trzymać się należy prosto, 
pierś wysunąć naprzód, nogi lekko rozstawić, 
prawą wysunąwszy nieco naprzód. Jeżeli czyta 
się w pozycji siedzącej, należy siedzieć na 
możliwie wysokim krześle, mając dobrze oparte 
plecy. Są to najdogodniejsze pozycje przy 
głośnym czytaniu. 

 Oddychać należy tylko w czasie przerw 
i przestanków wynikających z sensu utworu.    
W sztuce głośnego czytania oddychanie musi 
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być przystosowane do logicznego podziału treści 
tekstu. Przerwy dla oddechu muszą się zgadzać z 
przerwami przestankowymi, co nie znaczy 
oczywiście, aby każdy przestanek był użyty dla 
zaczerpnięcia powietrza. Takie oddychanie 
wywołałby wrażenie, że czytający się zasapał.  
Ilość wdechów zależna jest od wielu czynników. 
Częstotliwość ta jest tym mniejsza, im bardziej 
wyćwiczone są wytrzymałość i siła oddechu, w 
zasadzie jednak ilość wdechów zależy od siły 
głosu i tempa wygłaszania. Im głośniej, im 
szybciej mówimy, tym więcej zużywamy 
powietrza. Panowanie nad oddechem oraz 
swobodne posługiwanie się nim jest podstawą 
dobrej dykcji i chroni od fizycznego zmęczenia. 
Oddychanie musi być tak wyćwiczone, aby jego 
proces przebiegał niedosłyszalnie dla ucha i 
niedostrzegalnie dla oka. Toteż trzeba zawsze 
mieć pewien zapas powietrza w płucach i wydech 
musi następować wtedy, kiedy jeszcze ten zapas 
istnieje. Jeżeli wyczerpiemy całkowicie powietrze 
nagromadzone w płucach, to wydech będzie wtedy 
głośny, gdyż zbyt wiele powietrza wciągniemy 
jednym tchem.  ( B. Wieczorkiewicz  Sztuka mówienia) 

 

Sposób, w jaki wprowadzamy powietrze do 
płuc nosi nazwę toru oddechowego. Wyróżnia 
się typy toru oddechowego : brzuszny, 
piersiowy i mieszany. 

 

Tor brzuszny najczęściej spotyka się u mężczyzn 
i u dzieci. Kobiety natomiast oddychają 
przeważnie płytkim torem piersiowym. Przy 
dużym wysiłku fizycznym tor oddychania miesza 
się i staje się brzuszno – przeponowo – 
piersiowym. Oddychając w ten sposób, osiąga się 
największe wypełnienie płuc.   

 
                    Najkorzystniejszy, najwydajniejszy 
i najhigieniczniejszy jest taki oddech, w którym 
uczestniczą wszystkie części płuc (ale bez 
widocznego wznoszenia ramion), a jednocześnie 
silny mięsień przepony z dużą sprawnością 
wypycha powietrze do góry i dolne żebra 
rozchodzą się na boki. Trzymać się należy prosto, 
pierś wysunąć naprzód, nogi lekko rozstawić, 
prawą wysunąwszy nieco naprzód. Jeżeli czyta się 
w pozycji siedzącej, należy siedzieć na możliwie 
wysokim krześle, mając dobrze oparte plecy. Są 

to najdogodniejsze pozycje przy głośnym 
czytaniu. 

Przy takim oddychaniu dostarczamy 
organizmowi największej ilości powietrza , a 
tym samym tlenu. Lepiej wówczas pracuje 
nasz mózg i serce, mniej się wtedy męczymy.  

 Krystyna Maksymowicz Zestaw ćwiczeń dykcyjnych  W: 

Logopedia pod red T. Gałkowskiego i K. Jastrzębowskiej  

 W sztuce głośnego czytania oddychanie 
musi być przystosowane do logicznego podziału 
treści tekstu. Przerwy dla oddechu muszą się 
zgadzać z przerwami przestankowym, co nie 
znaczy oczywiście, aby każdy przestanek był 
użyty dla zaczerpnięcia powietrza. Takie 
oddychanie wywołałby wrażenie, że czytający 
się zasapał.  Ilość wdechów zależna jest od wielu 
czynników. Częstotliwość ta jest tym mniejsza, 
im bardziej wyćwiczone są wytrzymałość i siła 
oddechu, w zasadzie jednak ilość wdechów 
zależy od siły głosu i tempa wygłaszania. Im 
głośniej, im szybciej mówimy, tym więcej 
zużywamy powietrza. Panowanie nad oddechem 
oraz swobodne posługiwanie się nim jest 
podstawą dobrej dykcji i chroni od fizycznego 
zmęczenia. Oddychanie musi być tak 
wyćwiczone, aby jego proces przebiegał 
niedosłyszalnie dla ucha i niedostrzegalnie dla 
oka. Toteż trzeba zawsze mieć pewien zapas 
powietrza w płucach i wydech musi następować 
wtedy, kiedy jeszcze ten zapas istnieje. Jeżeli 
wyczerpiemy całkowicie powietrze 
nagromadzone w płucach, to wydech będzie 
wtedy głośny, gdyż zbyt wiele powietrza 
wciągniemy jednym tchem.  (B. Wieczorkiewicz  

Sztuka mówienia) 

Sposób, w jaki wprowadzamy powietrze do 
płuc nosi nazwę toru oddechowego. Wyróżnia 
się typy toru oddechowego : brzuszny, 
piersiowy i mieszany. 

Tor brzuszny najczęściej spotyka się u 
mężczyzn i u dzieci. Kobiety natomiast 
oddychają przeważnie płytkim torem 
piersiowym. Przy dużym wysiłku fizycznym tor 
oddychania miesza się i staje się brzuszno – 
przeponowo – piersiowym. Oddychając w ten 
sposób, osiąga się największe wypełnienie płuc. 
Najkorzystniejszy, najwydajniejszy i najhigie-
niczniejszy jest taki oddech, w którym 
uczestniczą wszystkie części płuc ( ale bez 
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widocznego wznoszenia ramion), a jednocześnie 
silny mięsień przepony z dużą sprawnością 
wypycha powietrze do góry i dolne żebra 
rozchodzą się na boki.  

Przy takim oddychaniu dostarczamy 
organizmowi największej ilości powietrza. 
Lepiej wówczas pracuje nasz mózg i serce, 
mniej się wtedy męczymy.  
Krystyna Maksymowicz Zestaw ćwiczeń dykcyjnych  W: 
Logopedia pod red T. Gałkowskiego i K. Jastrzębowskiej 

Pamiętajmy zawsze o pozostawieniu niewielkiej 
porcji powietrza, które sobie spokojnie 
wytchniemy po zakończeniu fonacji. Przed 
rozpoczęciem każdego ćwiczenia należy krótko 
potrenować pobór odpowiedniej porcji powietrza, 
delikatnie emitując głoski. Dopiero po ustaleniu 
ilości, szybkości wydychania i sposobu 
pobierania n astęnej porcji, można rozpocząć 
ćwiczenia właściwe. (...) 

( Oddech dobierany = na początku fonacji 
nabieramy większą porcję powietrza (rozsuwając 
żebra) i uzupełniamy ubytki niewielkimi 
dobierkami – wdeszkami.) 

 B. Toczyska  Sarabanda w chaszczach 

 

Podparciem oddechowym określamy taki sposób 
oddychania, przy którym w czasie wydechu klatka 
piersiowa pozostaje w pozycji wdechowej około 
6-8 sekund, natomiast przepona traci swoje 
napięcie i powoli unosi się. W ten sposób 
uzyskujemy także przedłużenie fazy wydechowej. 

 
 
  
 
Propozycje ćwiczeń oddechowych 
 
Celem ćwiczeń oddechowych jest wyrobienie: 
- oddechu przeponowego ( pełnego), 
- długiej fazy wydechu, 
- równomierności siły wydechu, 
- ekonomicznego zużywania powietrza, 
- umiejętności zsynchronizowania pauz 

oddechowych ( tzn. wdechu) z treścią 
wypowiedzi. 

 
1. Ustawienie oddechu przeponowo – 

brzusznego  
 

Pozycja wyjściowa : leżenie na plecach, nogi 
wyprostowane, oczy zamknięte, całe ciało 
rozluźnione. 

 
 Przez ok. 20 sek. tak reguluj oddech, żeby 

powietrze przy minimalnym tylko ruchu 
klatki piersiowej bezwiednie wpływało i 
wypływało nosem. 

 Przez parę minut oddychaj tzw. oddechem 
pełnym: powietrze wpływa  przez nos „do 
brzucha”, potem do środkowej części  płuc 
i dalej płynnie aż do części szczytowej. 

 Wykonaj kilka oddechów przez usta, 
wsłuchując się we własny oddech i 
uświadamiając sobie jego drogę. 

 Przeciągnij się i ziewnij wymawiając głoskę 
aaa... jak budzący się lew. Powtórz i 
przedłuż ziewanie , spróbuj zapamiętać , jak 
w tym momencie się oddycha.( Celem 
ćwiczeń jest pogłębienie oddechu i nabranie 
nawyku oddychania przeponowo – 
brzusznego, który zapewnia dostateczny 
zapas powietrza przy dłuższych 
wypowiedziach i pozwala uniknąć 
niepotrzebnego zmęczenia.) 

 Jeśli to się udało spróbuj się pośmiać : cha... 
cha ... cha 

 
 
 Stojąc z wyprostowanymi plecami wykonaj 

kilka wdechów „ do brzucha” przez nos. 
Trzymaj rękę na brzuchu w okolicy mostka 
lub nieco niżej po to, żeby poczuć ruch 
przepony i innych mięśni oddechowych. 
Zwróć uwagę, żeby ramiona nie podnosiły 
się ani nie opuszczały. 

 
2. Wydłużenie fazy wydechu i dobre 

gospodarowanie oddechem. 
 
Wdech – 4 sek., zatrzymaj – jak długo się da, 
wydech – 4 sek, bezdech – jak długo się da. 
 
Ostatnie ćwiczenie wykonywać należy 
regularnie, starając się wydłużać okresy 
zatrzymania oddechu i bezdechu. 

 
Uwaga: ćwiczenia oddechowe stopniowo 
wydłużać, przerwać w przypadku zawrotów  lub 
bólu głowy, które mogą pojawić się wskutek 
hiperwentylacji.  
 
 
 Oddychając już spokojnie przez nos: 
- cichym głosem, prawie szeptem na wydechu  

powiedz aaaaaa... najdłużej jak tyko się da, 
ale bez zbędnego wysiłku, 

- w taki sposób powiedz : e, o, u, i, y, 
- ćwiczenie zakończ sylabą ommmm... 
 Sprawdź, ile sekund potrafisz utrzymać 

aaaa na jednym wydechu. Kontroluj to, 
dążąc do wydłużania tej fazy. 

 Powtarzaj na jednym wydechu : Na rzece 
Dunaju siedziała kaczka na jaju   na jednym 



 18

jaju na drugim jaju  na trzecim jaju   na 
czwartym jaju  na piątym jaju .... 

- ćwiczenie to powtarzaj na jednym wydechu, 
- spróbuj uzupełniać ubytki powietrza 

niewielkimi „dobierkami – wdeszkami” 
 
 
 Na jednym wydechu, ale nie doprowadzając do  

„ostatniego tchu”, odczyń  złe uroki: 

Uroki 

Urocyska 

Skądeście się wzieny? 

Cy z chłopa 

Cy z baby 

Cy z dalekiego 

Cy z bliskiego 

Cy z picio 

Cy z jedzenio 

Cy z jakiego przesilenio 

Zamowiom! 

Zakrzykom!  

Na ogień gorący 

Na kamienie gorące 

Na ludzkie ślipia – Tfu! 

 

( Nie uda się od razu – trzeba popracować nad 
tym, jak nabrać dostatecznie dużo powietrza – nie 
za dużo i nie za mało.) 
 
Ćwiczenia emisyjne  
zmierzają do : 

- ustalenia wysokości głosu właściwej dla 
danej osoby ( średnica głosu) 

- wyrobienia miękkiego ataku 

- ustawienia głosu: wyrobienie umiejętności 
kierowania głosu „na maskę”. 

 

Średnica głosu. 
Dlaczego chrypniemy, dlaczego nas nie 

słyszą, dlaczego czujemy suchość w gardle po 

dłuższych wypowiedziach? Dlaczego wydaje nam 
się, że nasz głos jest jakiś twardy, suchy, wąski, 
cienki lub matowy, zapadający w studnię, 
dlaczego często odnosimy wrażenie, że mówimy 
głosem z waty, że umykają gdzieś na boki 
wszystkie końcówki wyrazów? ( ...)  Pomijając 
wszystkie inne  odpowiedzi, jakie mogą paść na 
zadane pytanie, jedna z nich zasługuje tu na 
uwagę: mówimy w bardzo niewygodnym miejscu 
swojego rejestru głosu. Posługujemy się w 
mówieniu potocznym 6-8 tonami na 
indywidualnie określonej przez naturę skali 
naszego głosu ( od krzyku do szeptu) i 3 –4 z nich 
to owe najwygodniejsze, ( naj – donośniejsze, 
naj- bezpieczniejsze, bez nadwerężania, 
najefektywniejsze) tony, tzw. średnica, medium 
głosu. Miejmy to na uwadze, że od tego odcinka 
głosowego powinniśmy jeszcze słyszalnie 
i swobodnie operować kilkoma tonami „ w dół” 
(niskimi) i kilkoma „ w górę” ( wyższymi). 

Propozycja – własnej średnicy głosu  poszuku-
jemy od artykulacji swobodnym głosem 
samogłosek. 

  Samogłoski : i, e – wysokie , a – średnia, u,o 
niskie. 

Jeśli ułożymy triadę z głosek o skrajnej 
pozycji i owej środkowej : i-a-u i wypowiemy ją 
swobodnym głosem, zapamiętując jednocześnie 
wysokość tonów, jakimi się posłużyliśmy i 
natychmiast utrwalimy te wysokości przy  
pomocy krótkich fraz, to prawdopodobnie 
znaleźliśmy się w polu naszej średnicy. 

Atak 

Drgania wiązadeł głosowych mogą się 
rozpoczynać w różny sposób. To rozpoczęcie 
wydawania głosu( fonacji) nazywane jest 
atakiem. Nazwa w pełni oddaje akcję powietrza 
na fałdy głosowe. 

Rozróżnia się : 
 1)    atak twardy – zbliżenie wiązadeł głosowych 
następuje przed początkiem wydechu i powietrze 
natrafiając na zwarte wiązadła rozwiera je 
gwałtownie, wywołując szmer (zwarcie krtani); 

2) atak miękki – wiązadła głosowe zaczynają 
drgać jednocześnie zbliżając się do siebie, 
tzn. wcześniej niż nastąpi ich zwarcie; 
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3)   atak przydechowy – powietrze wydechowe 

zaczyna się wydostawać przez szczelinę i 
dopiero potem wiązadła zaczynają drgać. 
Początek fonacji poprzedzony jest szmerem 
przydechu. 

 
Atak twardy – przypominamy- to rozpoczęcie 
fonacji po „ zatrzaśnięciu się drzwi”, czyli po 
zwarciu wiązadeł głosowych. Nadużywanie tego 
sposobu, zarówno w mowie  potocznej jak i w 
śpiewaniu, może doprowadzić do odcisków na 
wiązadłach głosowych: guzków 
śpiewaczych, a więc i utraty głosu, a także 
innych schorzeń krtani. 
 
Co można osiągnąć za pomocą różnych 
ataków dźwięku? 
 
Przy pomocy ataku twardego można wyrazić, 
między innymi agresję, oskarżenie oraz gniew. 
Celem jest wstrząśnięcie słuchaczem, 
przekonanie go do własnej racji. W akcie 
komunikacyjnym mówiący ( nadawca) jest 
„powyżej” odbiorcy. Dominuje funkcja 
apelatywne wypowiedzi. Atak przydechowy 
obrazuje emocje własne mówiącego. Nadawca 
znajduje się „ poniżej” odbiorcy. Pierwszorzędną 
funkcją wypowiedzi jest funkcja ekspresywno – 
impresywna. Atak miękki stosowany jest w 
„zwykłej” wypowiedzi, nadawca i odbiorca 
znajdują się na tym samym poziomie. Dominuje 
funkcja referencyjna tekstu.  
    
                     
 

Kierowanie głosu na maskę 

Kierowanie głosu na maskę, tzn. na sklepienie 
podniebienia twardego, w celu uzyskania 
maksimum rezonansu ma szczególne znaczenia 
nie tylko w śpiewie, ale i w mowie. Uważa się, że 
głos kierowany na maskę ma ładniejszą, tzn. 
pełniejszą barwę, jest mocny, wydobywany bez 
wysiłku. Drgania cząsteczek powietrza wywołują 
drgania kości czaszki oraz powietrza zawartego 
w zatokach, znajdujących się powyżej 
podniebienia twardego. 
                            I. Styczek Logopedia s.191 
 
 
 Istnieją dwa sposoby prowadzenia głosu :  
- emisja krowia i emisja kozia. 
 
Emisję krowią cechują :  
- głos ciemny, głęboki, dźwięczny, podatny na 

modulację, 
- punkt koncentracji dźwięku znajduje się w 

przedniej części podniebienia twardego, skąd 
odbija się i spływa na wargi, 

- wszystkie rezonatory są maksymalnie 
wykorzystane. 

 
Emisja kozia : 
- głos jest płaski, męczący dla słuchacza, 
- głos powstaje przy dodatkowym napięciu 

mięśniowym  krtani, 
- dźwięk jest zatrzymywany w krtani. 
 
 
 
Propozycje ćwiczeń głosowych 
 
Celem ćwiczeń głosowych jest : 
- znalezienie własnej średnicy głosu, 
- ustawienie miękkiego ataku dźwięku, 
- nabycie umiejętności kierowania głosu „na 

maskę”, 
- wyrobienie umiejętności prowadzenia głosu. 
 
1. Poszukiwanie średnicy głosu ( przykłady) 
 Wymów : i – i – i --  a -  a  -  a – u – u – u  

(swobodnym głosem, robiąc krótkie 
przerwy). 

 Podłóż wyrażenia: 
      i  i  i  - ile to kosztuje ? 

      a  a  a – ależ to drogo ! 
     u  u  u  - tu – nie będziemy – kupować. 
 
  ( i   - - - - - - poziom i 
a - - - - - - - -  poziom a 
    u -  - - - - - poziom  u ) 
 
 Ćwicz wszystkie samogłoski, każdą na 

jednym wydechu, nie spadając dźwiękiem z 
określonego poziomu. 

 Ćwicz bez nadmiernej agresywności : 
 i   Skąd to masz ? 
a    Skad to masz? 
u    Skąd to masz? 

 
2. Ustawienie miękkiego ataku 
 
 Różnicowanie miękkiego i twardego ataku: 

- atak miękki :  wdech – otwarte gardło, 
podniebienie lekko napięte  --- początek 
(ułamek sekundy!) wydechu, pomyślenie o 
głosce a --- zadźwięczenie w momencie 
przymykania się „drzwi” ( początek fonacji 
na mgnienie przed zwarciem wiązadeł) --- 
dwie sekundy łagodnego, lecz 
zdecydowanego wybrzmiewania ( jest to 
uczucie wytoczenia dźwięku do przodu) --- 
zakończenie dźwięczenia i wydychania 
czymś w rodzaju ch --- odpoczynek. 
– atak twardy : pobranie powietrza ( jak 
poprzednio) --- zamknięcie  ( zwarcie) 
wiązadeł + pomyślenie o głosce  a --- 
zadźwięczenie a z jednoczesnym otwarciem 
wiązadeł --- krótkie wybrzmienie --- 
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wydychnięcie resztki powietrza bez 
przydechu i dźwięku. 

 Wymawiaj, zaczynając od lekkiego 
przydechu, jakby chuchnięcia   
ae ae ae ae  ae  - odpoczynek 
ea ea ea ea ea  -  
ay ay ay ay ay – 
ai ai ai ai  ai ai –  
ao ao ao ao ao -  
au au au au au . 

 
3. Kierowanie głosu na maskę. 
dotykając lekko twarzy, ale bez nacisku dłoni, 
 
 wymawiaj płynnie mmmm......, 
 wymawiaj w sposób przerywany 

m...m...m...m...m..., zwróć uwagę na miejsca, 
w których dźwięk rezonuje najbardziej; to 
samo ćwiczenie z głoską n, 

 połóż dłoń na czubku głowy i powtórz 
powyższe ćwiczenia starając się wyczuć 
wibracje właśnie w tym miejscu.  
 

Celem tych ćwiczeń jest  uruchomienie 
rezonatorów głowowych i uświadomienie sobie 
miejsc wibracji: 
 Dodawaj do głoski m. samogłoski, 

pamiętając o utrzymaniu dźwięku na jednym 
tonie: mmmaaa... mmooo...mmuuu... 

  Utrzymując dźwięk na jednym tonie i 
przedłużając mm oraz samogłoski  
wymawiaj: siaałaaa baabaa maak, niee 
wieedziaałaa jaak, aa dziad wieedziaaał , 
niee poowieedziaał, zaa too bęędziee w 
pieeklee sieedziaał, aa too byyłooo taak . 

 W taki sam sposób : mammaa mija 
mmammma mija ; moja mama miele mak; nie 
mów do mnie monotonnie; małomówny 
Michał mamrotał madrygały; mamałyga, 
marmolada , mak. 

 Zamknij usta i opuść żuchwę. Język 
spoczywa płasko na dnie jamy ustnej. Napnij 
leciutko podniebienie miękkie. Zacznij 
mruczeć, pojękiwać przy zamkniętych 
ustach. Zacznij od poziomu a , potem     
przechodź do poziomu u i z powrotem. 
Schodząc do poziomu u dźwięk zakończ 
ciężkim stęknięciem. Spróbuj falę 
dźwiękową skierować na pogranicze 
podniebienia miękkiego i twardego i poczuj , 
jak wprawia ona w drżenie całe podniebienie. 

 
Ćwiczenia głosowe są niezwykle trudne i 
żmudne. 
 
Prawidłowa emisja głosu to również   
stosowanie prawidłowej intonacji, modulacji, 
operowanie mimiką, gestem oraz stosowanie 
odpowiednich pauz. 
 

Dykcja 
 
 
Na umiejętność pięknego i wyraźnego 
wymawiania tekstu  składają się: sprawność 
narządów artykulacyjnych  oraz wiedza 
dotycząca norm wymowy . 
 
 
 Wyrazistość i dokładność artykulacji zależą w 
dużym stopniu od sprawności mięśni narządów 
mownych oraz od odpowiedniego tempa mowy. 
  
 Piękna wymowa zaczyna się od 
poprawnie realizowanych  samogłosek. 
 Żeby ukształtować właściwie samogłoski należy 
zadbać o ich emisyjność, jeśli tak można 
powiedzieć, to znaczy o ich wybrzmienie. Ażeby 
to nastąpiło, trzeba z kolei modyfikować 
nieustannie kanał głosowy wraz z głównym 
pudłem rezonacyjnym, tj. jamą ustną. Bardzo 
ważną jest więc ruchliwe zachowanie się szczęki 
dolnej, elastyczność mięśni artykulacyjnych, 
ogólna sprawność motoryczna.  
            
Ćwiczenia motoryki artykulacyjnej obejmują: 
ćwiczenia żuchwy, ćwiczenia warg, ćwiczenia 
języka, ćwiczenia pierścienia zwierającego 
gardło. 
 
 
Artykulacja głosek 
 
Samogłoski  
 

Głównym rezonatorem samogłosek jest 
jama ustna. Nieustanną modyfikację, 
aktualizację rezonatora powoduje ruch i układ 
ruchomych narządów mowy : żuchwy, języka i 
warg, a także podniebienia miękkiego. (...) 
Zaciśnięte zęby, mało ruchliwe wargi i leniwy 
język kształtują ciasny, płytki i skrócony 
rezonator, co przy słabym często mało 
wartościowym głosie daje samogłoski 
niewyraziste, zamazane. 

 Samogłoski są centrami emisyjnymi 
wypowiedzi. Nie mówi wyraźnie ten, co  je 
„spłaszcza”, „przygniata” albo omija. 
 
Samogłoski w izolacji wymawia się nieco 
inaczej niż w ciągu mownym, ale ich wyrazista 
artykulacja decydująco wpływa na ogólną 
czytelność wypowiedzi.  
 
Spółgłoski 
 
1. Spółgłoski powinny być wymawiane z 

zachowaniem właściwego dla każdej z nich 
układu narządów artykulacyjnych. 

2. Spółgłoski powinny różnić się między sobą, 
szczególnie te szumiące. 
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3. Spółgłoski dźwięczne powinny być 
dźwięczne, a bezdźwięczne – mieć wyraźny 
kontur artykulacyjny. 

4. Spółgłoski ustne nie powinny mieć 
zabarwienia nosowego. 

5. Niektóre spółgłoski : sz,ż, cz, dź, ś, ć, f, w,ł 
mają sobie przypisany, charakterystyczny 
ruch warg  istotny dla wyrazistej wymowy. 

 
Tak zwany zespół martwych warg, szczególnie 
górnej, zamazuje wymowę, a często czyni ją 
wręcz bełkotliwą; natomiast przesadne 
wyryjkowanie ust jest manieryczny i zaburza 
samogłoski. Ruch warg powinien być płynny, 
dyskretny i powściągliwy, a  twarz pozbawiona 
migotliwych grymasów artykulacyjnych. 
 
Wszystkie samogłoski powinny być wymawiane 
dokładnie i porządnie, bez skracania, osłabiania, 
„muskania”, niedoartykułowania! 
 
 Piękna i wyrazista wymowa jest też 
rezultatem znajomości norm językowych- tych 
podręcznikowych i tych, które wchodzą w skład 
tzw. uzusu, czyli norm zwyczajowych 
wywodzących się  ze współczesnego, żywego, 
powszechnego i uznanego sposobu mówienia. 
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Lekcja języka obcego w szkole 
specjalnej.  

                                                             
                                           Kinga Grynpeter 

 
Po co uczymy języka obcego w szkole 
specjalnej? 

 
To pytanie sama zadawałam sobie na początku 
roku szkolnego i tym samym na początku swojej 
pracy w szkole specjalnej. Nie uważałam tego 
pomysłu za szczególnie trafny, pomimo faktu, iż 
język angielski został wprowadzony w naszej 
szkole już rok wcześniej w ramach godzin do 
dyspozycji dyrektora. Z moich informacji wynika, 

że dzieci miały jedną godzinę języka 
angielskiego tygodniowo (prowadzoną przez 
innego nauczyciela). Miałam mieszane uczucia 
jednakże postanowiłam zabrać się za swoją pracę 
najlepiej jak potrafiłam.  

Przygotowywania rozpoczęłam od gromadzenia 
literatury na temat osób lekko upośledzonych i 
ich nauczania. Jednakże dopóki sama nie 
rozpoczęłam pracy z nimi, były to dla mnie 
'suche fakty'. Początek nie był łatwy, jako że 
przeraziło mnie kilka przeszkód, których się nie 
spodziewałam. Pierwszą z nich był brak 
jakiegokolwiek programu do nauki języka 
obcego w szkole specjalnej, a co za tym idzie 
brak jakichkolwiek wytycznych, co do nauczania 
języka. Kolejną barierą był zupełny brak 
podręczników nie mówiąc już o podręcznikach 
czy ćwiczeniach dostosowanych do nauki języka 
obcego w szkole specjalnej, i co gorsza, brak 
widoków na zdobycie jakichkolwiek książek 
przez szkołę. Wtedy wydawało mi się, że są to 
poważne przeszkody, teraz, już wiem, że 
nauczyciel szkoły specjalnej oprócz kwalifikacji, 
wiedzy i umiejętności jej przekazania musi 
wykazać się przede wszystkim pomysłowością. 

Być może program nauczania języka obcego jest 
już w opracowaniu, ja natomiast stwierdziłam, że 
najłatwiej będzie dostosować do swoich potrzeb 
i możliwości uczniów program nauczania dla 
uczniów szkół ogólnodostępnych. Według tego 
programu stworzyłam swój rozkład materiału 
nauczania i wymagania edukacyjne dla uczniów. 
Jeśli chodzi o podręczniki, sprawa nie była tak 
prosta. Ostatecznie, po dwóch miesiącach pracy 
na moich pomocach uczniowie byli zmuszeni 
złożyć się na zakup kompletu podręczników do 
biblioteki. Z tego kompletu korzystają w tej 
chwili wszystkie klasy uczące się języka 
angielskiego.  

Ale, po co uczymy się języka angielskiego? To 
pytanie zadałam również uczniom naszego 
gimnazjum jako zadanie domowe. Tu okazało 
się, że dzieci same najlepiej odpowiedziały na to 
pytanie. Odpowiedzi były różne, ale wszystkie 
trafne:  

- „żeby móc wyjechać do Ameryki i Anglii”,  

- „żeby można było wyjechać na wczasy i 
rozumieć, o co chodzi innym”,  

- „żeby rozumieć zagraniczne filmy i piosenki”, 

- „żeby rozumieć reklamy”, 

- „żeby rozumieć gry komputerowe i co tam jest 
napisane”, 

- „żeby rozumieć, co mówią obcokrajowcy”, 
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- żeby „nie stoć jak kołek ino umieć sie 
dogodać”,  

ale również padły odpowiedzi takie, które mnie 
samą zaskoczyły: 

- „żeby ćwiczyć myślenie”,  

- „żeby było tak jak w innych szkołach”, 

- „żeby można było studiować za granicą”, 

- „żeby można było za granicą mieszkać”. 

             Wszystkie przytoczone tutaj powody są 
na tyle trafne, że nie potrzebują 
komentarza, tym bardziej, że chodzi tutaj o dzieci 
ze szkoły specjalnej, które same nie znoszą, kiedy 
się je wyróżnia jako „inne”. To, że zwróciły 
uwagę na to, że fakt języka w szkole upodabnia ją 
do innych szkół, świadczy najlepiej o tym jak 
świadome są swojej „inności”. Dlatego też 
obowiązkiem i misją nauczyciela szkoły 
specjalnej, również nauczyciela języka obcego, 
jest praca z dziećmi, aby również na lekcjach 
języka obcego te dzieci: wychowywać poprzez 
kształtowanie właściwych postaw i negowanie 
zachowań nieprawidłowych, uczyć i usprawniać 
ich umiejętności, poszerzać ich wiedzę, 
inteligencję, umiejętności i sprawności oraz ,na 
tyle na ile jest to tylko możliwe -  zwalczać ich 
upośledzenie, a przynajmniej korygować 
i pomniejszać występujące u nich dodatkowo 
upośledzenia i wady. Ale przed wszystkim 
najistotniejszym jest, aby również i na lekcji 
języka obcego umieć wychwycić i rozwijać ich 
ukryte uzdolnienia i umiejętności. 

Organizacja lekcji języka angielskiego. 

Przygotowanie interesującej, wartościowej 
a jednocześnie dostosowanej do możliwości 
uczniów lekcji nie jest rzeczą łatwą, szczególnie 
dla nauczyciela nie mającego wcześniej 
kontaktów z osobami upośledzonymi. Istotne jest 
tutaj poznanie swoich wychowanków, ich 
umiejętności, możliwości oraz dostosowanie 
wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
możliwości uczniów. Należy również wziąć pod 
uwagę, że uczniowie szkoły specjalnej nie należą 
do spokojnych i usystematyzowanych, lecz często 
bywają nadpobudliwi, agresywni czy reagujący 
nieadekwatnie do sytuacji. Mając to na uwadze 
należy w pierwszej kolejności zadbać o uzyskanie 
na lekcji ładu, porządku i poprawnego 
zachowania uczniów. Pomaga w tym dobre 
planowanie lekcji, które w dużej mierze (choć 
nie zawsze) zapobiega złemu zachowaniu się 
uczniów. Dlatego każda jednostka lekcyjna 
powinna być tak pomyślana, żeby skutecznie 
zająć ucznia i nie dać mu czasu ani możliwości na 
złe zachowanie.  „Aby zatem zainteresowanie 
uczniów utrzymać na odpowiednim poziomie 
i pomóc im w koncentracji uwagi, trzeba 

koniecznie zadbać, by przekazywany materiał 
nauczania był dla nich zrozumiały. Ten warunek 
zaś osiąga się wówczas, gdy na początku każdej 
lekcji przedstawiony zostanie materiał już znany 
i gdy nauczyciel posługiwać się będzie prostymi, 
znanymi dzieciom pojęciami. Ponadto przy 
planowaniu wszelkich czynności dla uczniów 
pamiętać trzeba, że krótkie, ale dynamiczne 
okresy działania są wydajniejsze niż okresy 
długie i mniej dynamiczne”5. 

Mając to na uwadze, w swojej pracy 
pedagogicznej, często na początku lekcji 
korzystam z różnego rodzaju zabaw, które 
zarówno zachęcają do nauki języka jak i nie 
zniechęcają, a przynajmniej mobilizują uczniów 
do punktualnego przychodzenia na lekcje. Do 
takich zabaw rozgrzewających należą na 
przykład: 

BINGO - Uczniowie rysują w zeszytach 
kratownicę (trzy kratki na trzy). Do każdej kratki 
wpisują cyfrę od 0 do 9. Nauczyciel mówi po 
angielsku cyfrę, którą uczniowie skreślają 
krzyżykiem. Osoba, która pierwsza ma trzy 
krzyżyki w pionie, poziomie, lub po skosie 
wygrywa, a nauczyciel gratuluje uściskiem ręki.  
Często zamiast cyfr piszemy poznane zwierzęta, 
przedmioty, zawody, itp. 

REKINEK - Na tablicy nauczyciel rysuje 
skarpę, pod którą pływa głodny rekin. Do skarpy 
prowadzi ścieżka, którą tworzą kreski 
oznaczające ilość liter wyrazu w języku 
angielskim. Uczniowie po kolei zgadują litery 
ukrytego wyrazu. Każda błędna litera zbliża do 
głodnego rekina. Jeżeli uczniowie zgadną wyraz 
- wygrywają. 

KOLEJKA - Uczniowie stoją w kolejce, każdy 
otrzymuje ilustrację z jakimś przedmiotem, 
zwierzęciem itp. Nauczyciel czyta wyraz i osoba 
z tym obrazkiem przechodzi do przodu, w ten 
sposób kolejka się przesuwa. Po obejściu całej 
klasy siadamy.  

CO TO? - Nauczyciel rysuje na tablicy jakiś 
przedmiot po jednej kresce. Uczniowie zgadują 
po angielsku, co powstanie z tego rysunku. 

CO CHOWAM? - Nauczyciel chowa za 
plecami rysunki różnych przedmiotów, lub te 
przedmioty. Uczniowie zgadują po angielsku, co 
może być za plecami. 

Zabawy bardzo przydają się zarówno jako część 
wstępna, relaksacyjna, ale również często 

                                                
5 Borzyszkowska H. (red.): Nauczanie dzieci 
upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych. 
Warszawa 1987, WSIP, s. 40. 
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wykorzystuję je jako formę przypomnienia 
ostatnio poznanego materiału. Uczniowie bardzo 
je lubią i - co ciekawe, bardziej bawią one 
gimnazjalistów niż uczniów szkoły podstawowej.  

Biorąc pod uwagę, że dzieci w szkole specjalnej 
mają problemy z koncentracją i uwagą oraz z 
reguły są niespokojne, tym bardziej wszelkiego 
rodzaju zabawy aktywizujące wskazane są w 
przypadku języka, który im tak bardzo obcy. 
Kolejną rzeczą istotną, o której trzeba pamiętać 
przygotowując się do lekcji jest fakt, że 
uczniowie nasi maja gorszą niż ich rówieśnicy 
pamięć logiczną i skojarzeniową. Przeważa u nich 
pamięć mechaniczna, dlatego łatwiej jest im 
uczyć się słówek w języku obcym niż 
wypowiadać najprostsze, wydawałoby się, zdania. 
Dla niektórych utworzenie poprawnego zdania 
jest rzeczą po prostu niemożliwą, bo nie 
rozumieją oni sensu poprawnego szyku zdania, 
a samo nazewnictwo typu podmiot, orzeczenie, 
dopełnienie jest dla ich zbyt abstrakcyjne. Wynika 
to z faktu, że dzieci te w większości nie osiągają 
okresu operacji formalnych pozostając na etapie 
operacji konkretnych i myślenia konkretno-
obrazowego. Dlatego wprowadzając nową partię 
słownictwa tak ważne jest przedstawienie tego 
słownictwa (w miarę możliwości) na konkretach. 
Nie zawsze jest to możliwe, aby przynieść do 
klasy realne przedmioty, dlatego wtedy muszę 
posłużyć się albo zdjęciami albo ilustracjami czy 
przygotowanymi rysunkami. Taki przykład lekcji 
z wykorzystaniem konkretów i ilustracji 
przedstawiam poniżej. 

Wszystkie pokazywane przedmioty staram się 
nazwać po angielsku po kilka razy oraz proszę 
uczniów o powtórzenie ich nazw na wyrywki. 
Potem dopiero następuje zapisanie notatki w 
zeszytach.  

Po wprowadzeniu nowego słownictwa następną 
moją czynnością jest uzyskanie od uczniów 
samodzielnego nazywania wprowadzonych 
przedmiotów. W lekcji omawianej były to nazwy 
różnych przedmiotów, które można znaleźć w 
klasie. Ćwiczenie pamięci i nazywania 
przedmiotów wykonaliśmy w formie "Speed 
Drill" - szybkiego drylu, tj. coraz szybszego 
nazywania leżących przedmiotów. Ku mojemu 
zaskoczeniu uczniowie bardzo polubili to 
ćwiczenie; ogromnie bawiły ich własne 
potknięcia i przejęzyczenia związane z tempem 
nazywania przedmiotów. 

Kolejnym ćwiczeniem, które zastosowałam dla 
urozmaicenia lekcji i utrwalenia nowych słów 
była zabawa z tajemniczą torbą „Feelie Bag”, do 
której włożyłam wszystkie przedmioty. Zadaniem 
uczniów było zgadywanie, co trzymam w ręce i 
co wyciągnę z torby. Odpowiedzi nauczyciela 

ograniczały się tylko do TAK lub NIE. 
Ćwiczenie to bardzo spodobało się uczniom, 
jednak wprowadziło nieco chaosu przez fakt, że 
zgadując uczniowie zaczęli się przekrzykiwać z 
propozycjami. Dlatego następnym ćwiczeniem 
była zabawa w BINGO z przedmiotami 
szkolnymi, która wymagała więcej skupienia 
uwagi i ciszy.  

Ostatnim krokiem na tej lekcji było krótkie 
podsumowanie i przypomnienie wszystkich 
poznanych na lekcji przedmiotów oraz zapisanie 
zadania domowego, w którym również należało 
wykorzystać poznane tego dnia słówka.  

Powyższa omówiona pokrótce lekcja została 
przeprowadzona wśród klas gimnazjalnych, 
które już rok uczyły się języka angielskiego. 
Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku klasy IV 
szkoły podstawowej, która ma styczność z 
językiem obcym po raz pierwszy. Jest to dla nich 
o tyle nowa sytuacja, że do tej pory ich zajęcia 
ograniczały się do kontaktu z jednym 
nauczycielem w ich własnej klasie. Natomiast 
języka angielskiego nie uczy ich już 
wychowawca, a ponadto wiąże się to 
każdorazowo z przejściem klasy do 
klasopracowni anglistyczno-historycznej w 
części gimnazjalnej szkoły, co jest już pewnym 
dyskomfortem. Dodatkowo napotkałam w tej 
klasie na inny znacznie poważniejszy problem, 
mianowicie, negatywne nastawienie dzieci do 
języka przez ich własnych rodziców. Na lekcji 
wprowadzającej, na której mówiliśmy, po co 
chcemy uczyć się języka angielskiego, gros 
dzieci z góry stwierdziło, że mama mówi, że „to 
głupota”, „po co mu to” i „kto to w ogóle 
wymyślił”, „i że mnie z tego wypisze”. Niestety 
były także i takie dzieci, których rodzice z góry 
założyli, że ich dziecko „i tak tego nie pojmie”, 
„niech się chociaż nauczy po polsku pisać”. 
Jedno stwierdziło, że nie musi się uczyć, „bo 
mama pedziała, że i tak nigdy nikaj nie 
pojadymy”. Nie nastrajało to mnie zbyt 
optymistycznie, jednakże na szczęście znalazły 
się i takie, które chciały wiedzieć, co mówią w 
bajkach, jak się mówi po angielsku ich imiona, a 
nawet jedno wspomniało o Unii Europejskiej (kl. 
IV !!) i otwarciu granic. Wyszłam z lekcji mimo 
wszystko podbudowana, choć wiedziałam, że 
czeka mnie mnóstwo pracy. 

Poniżej przedstawiłam scenariusz zajęć właśnie 
w klasie IV. Materiał w tej klasie musi być 
wprowadzany powoli, systematycznie i bardzo 
wiele razy powtarzany na wiele angażujących 
uczniów sposobów. Dlatego w przykładowej 
załączonej lekcji wprowadziłam niewielką partię 
materiału (liczebniki od 6 do 10).  
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W pierwszej części lekcji po sprawdzeniu 
obecności następuje przypomnienie liczebników 
od 0 do 5 poznanych na lekcjach poprzednich. 
Zadaniem uczniów było powiedzenie po 
angielsku ile pokazałam palców, a potem ile piłek 
narysowałam na tablicy. Po przypomnieniu 
znajomych już cyfr przystąpiłam do 
wprowadzenia nowych. Podobnie jak na 
początku, najpierw pokazałam je na palcach 
i prosiłam o powtarzanie za nauczycielem. 
Następnie przedstawiłam nowe cyfry na planszy z 
liczebnikami, na której obok cyfry narysowanych 
jest kilka przedmiotów odpowiadających cyfrze 
oraz nazwa liczebnika w języku angielskim. 
Ponowni poprosiłam o wspólne powtarzanie cyfr 
od 0 do 10. Następnym krokiem było pokazanie 
ilustracji z narysowaną i napisaną po angielsku 
cyfrą.  

Po przedstawieniu liczebników na wszystkich 
pomocach poprosiłam dzieci o wspólne 
i samodzielne powtarzanie liczebników za 
nauczycielem. Dalej zadaniem dzieci było już 
samodzielne wyliczenie i czytanie liczebników od 
6 do 10 oraz od 0 do 10 i odwrotnie. Kolejnym 
krokiem było czytanie „na wyrywki”, podczas 
którego każdy z uczniów nazywał pokazaną na 
ilustracji cyfrę. Następnym było zgadywanie na 
palcach. Zadaniem uczniów było zgadywanie ile 
palców pokażę i ustalenie ile ostatecznie zostało 
pokazanych. Potem dopiero nastąpiło zapisanie 
cyfr słownie w zeszytach.  

Kolejnym rodzajem ćwiczeń, które były dla dzieci 
zupełnym zaskoczeniem, były ćwiczenia ze 
słuchu. Nawet nie sądziłam, że mogą one sprawić 
im tyle radości i zadowolenia. Uczniowie nie 
umieli uwierzyć, że te dzieci nagrane na kasecie 
są „naprawdę Anglikami” i naprawdę mówią po 
angielsku, a oni rozumieją, co tamte dzieci 
mówią! W pierwszym ćwiczeniu ze słuchu 
zapisałam uczniom na tablicy cztery numery 
telefonów, a uczniowie słuchali z kasety tych 
właśnie numerów po jednej cyfrze. Zadaniem 
uczniów było powiedzenie, który numer telefonu 
usłyszeli i w jakiej kolejności. W drugim 
ćwiczeniu ze słuchu starłam z tablicy napisane 
numery, a zadaniem dzieci było ponowne 
posłuchanie i zapisanie w zeszytach usłyszanych 
po jednej cyfrze numerów telefonów. Uczniowie 
słuchali taśmy trzy razy, a zadanie zostało 
zakończone sukcesem. Ćwiczenie to 
wykorzystałam również na lekcji 
z gimnazjalistami jednakże oni zamiast słuchania 
po cyfrze mieli sami odgadnąć pełny usłyszany 
numer telefonu i cały numer telefonu sami 
zapisać. Pod koniec lekcji przygotowałam dla IV 
klasy piosenkę o liczbach z pokazywaniem.  
Okazała się jednak niełatwa i śpiewaliśmy ją 
jeszcze przez kilka następnych lekcji. Szczególną 
trudnością było skoordynowanie pokazywania ze 
śpiewem i wyliczaniem, ale na początku samo 

pokazywanie było sukcesem. Na zakończenie 
przypomnieliśmy jeszcze poznane już liczby, 
które należało potem wykorzystać w zadaniu 
domowym poprzez narysowanie telefonu 
i opisanie jego cyfr po angielsku. 

Czego uczymy? 

Jak wspomniałam już na wstępie, obecnie nie 
istnieje jeszcze żaden opracowany program 
nauczania języka angielskiego dla klas 
specjalnych szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Dlatego też nauczyciele języka obcego muszą 
sami bądź opracować bądź dostosować do 
swoich potrzeb i możliwości uczniów istniejące 
programy dla szkół ogólnodostępnych. Wiele 
aspektów programu ogólnodostępnego w ogóle 
nie przystaje do potrzeb szkoły specjalnej, 
dlatego w swojej pracy wykorzystałam jedynie te 
części, którym nasi uczniowie mogą sprostać.  

Biorąc pod uwagę fakt, że u dzieci szkoły 
specjalnej upośledzone są procesy pamięci, 
gorsza jest pamięć logiczna i skojarzeniowa, 
słaba jest wierność zapamiętywania, dlatego 
należy skupić się i wykorzystać w pełni lepiej 
rozwiniętą pamięć mechaniczną. Dzięki niej 
właśnie lepiej idzie im zapamiętywanie słów, a 
szczególnie słów mających wspólny kontekst. 
Dlatego lepiej przyswajalne są dla nich 
konkretne funkcje i sytuacje związane z 
określoną tematyką, na przykład powitania i 
pożegnania, nazywanie przedmiotów w klasie, 
wydawanie poleceń, nazywanie kolorów, 
zwierząt, części ciała, ubioru itp. I te funkcje 
staram się im systematycznie wprowadzać 
wzbogacając ich zasób słownictwa. Poza tym są 
to tematy, które angażują myślenie konkretno-
obrazowe i możliwe są do przedstawienia na 
konkretach, ilustracjach z podręcznika, 
kolorowych plakatach, planszach i nie wymagają 
myślenia abstrakcyjnego, z którym nasi 
uczniowie mają problemy. Poza tym można 
łączyć je w tematyczne grupy słów dla lepszego 
kojarzenia. Przedstawiając nowe słownictwo 
można użyć kart z ilustracjami i podpisem, a 
następnie przejść do ćwiczeń i gier polegających 
na dopasowaniu podpisu do ilustracji. Można 
prosić uczniów o grupowanie słów na różne 
sposoby i tematy, czy zastosować zagadki 
wyrazowe - typu odszukiwanie słów w wężu lub 
kwadracie wyrazowym.  

Z powodu trudności dzieci z uogólnianiem, 
wnioskowaniem i abstrahowaniem nie 
wprowadzałam do swojego rozkładu materiału 
treści gramatycznych. Gramatykę ograniczyłam 
do tworzenia liczby pojedynczej i mnogiej 
rzeczowników, zaimków osobowych 
i dzierżawczych i kilku podstawowych 
czasowników. Istotniejsza dla mnie jest zdolność 
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porozumiewania się niż umiejętność użycia danej 
struktury gramatycznej. 

Jeśli chodzi o poszczególne sprawności, to 
słuchanie ograniczyłam do umiejętności 
zrozumienia ogólnej wypowiedzi, rozpoznania 
kluczowych słów, rozpoznania sytuacji lub 
intencji mówiącego oraz zrozumienia 
konkretnych słyszanych słów i oczywiście 
zrozumienia poleceń nauczyciela. Przy doborze 
zadań szczególny nacisk kładę na rozpoznawanie 
znajomych już słów i tworzę zadania, w których 
uczniowie mają dopasować, wybrać, narysować 
lub pokolorować jakieś elementy lub przedmioty, 
czy ponumerować albo zakreślić jakieś rysunki 
lub odpowiedzi. Sprawność mówienia, z kolei, 
przejawia się w odpowiedziach na pytania o 
konkretne przedmioty, w umiejętności podania 
kilku podstawowych poleceń czy poprawnym 
rozpoznawaniu i wymowie poznanych wyrazów. 
Jeśli chodzi o sprawność czytania, uczniowie w 
większości potrafią zrozumieć krótki tekst pisany 
typu krótkie instrukcje, krótki i prosty list lub 
dialog, czy czytać w celu uzyskania 
szczegółowych informacji, dlatego wśród zadań 
przeważają zadania typu: dopasuj do ilustracji 
wyraz, zwrot lub dialog, wybierz czy to prawda 
czy fałsz, wybierz poprawną odpowiedź. itp. 
Najtrudniejszą sprawnością dla uczniów szkoły 
specjalnej jest pisanie w języku angielskim. 
Wynika to z faktu, że inaczej piszemy słowa, a 
inaczej je wymawiamy. Dla większości uczniów 
jest to niezrozumiale i traktują to jak dwa odrębne 
języki, dlatego podjęłam decyzję, że nie będę 
zmuszać uczniów do uczenia się na pamięć 
pisowni, lecz raczej skupię się na ich umiejętności 
przeczytania i prawidłowej wymowy nowych 
słów. Ostatecznie najistotniejszym jest, aby 
umieli się komunikować w danym języku i to 
niekoniecznie na piśmie.  

 
Nauczanie słownictwa.  

Ze względu na różne ograniczenia i trudności w 
uczeniu się dzieci szkoły specjalnej, konieczna 
jest dbałość o przystępny sposób przekazywania 
im wszelkiej wiedzy, dlatego tak istotna jest rola 
realiów i konkretów w nauczaniu słownictwa. W 
porównaniu z dziećmi w normie uczniowie 
wymagają stosowania w procesie nauczania 
większej ilości i większej różnorodności ćwiczeń 
i powtórek odpowiednio rozłożonych w czasie. 
Poza tym stale trzeba pamiętać, że u uczniów 
upośledzonych przeważa myślenie konkretno-
obrazowe, dlatego tak istotne przy wprowadzaniu 
nowych słów jest najpierw wprowadzenie i 
omówienie konkretów, potem dopiero obrazu na 
ilustracjach z podręcznika, kolorowych plakatach, 
planszach i innych, następnie wprowadzenie 
symbolu i podpisu do ilustracji, a potem dopiero 

wyszukiwanie etykiety danego słowa w zbiorze 
innych.. Jak wspomniałam wcześniej, 
przedstawiając nowe słownictwo można użyć 
kart z ilustracjami i podpisem, a następnie 
przejść do ćwiczeń i gier polegających na 
dopasowaniu podpisu do ilustracji. Można prosić 
uczniów o grupowanie słów na różne sposoby 
i tematy, czy zastosować zagadki wyrazowe - 
typu odszukiwanie słów w wężu lub kwadracie 
wyrazowym.  

Poniżej przedstawiam scenariusz zajęć w kl. IV, 
podczas których wprowadziłam słownictwo 
związane z wyposażeniem pokoju. Lekcję 
rozpoczęliśmy zabawą w rekinka, czyli w 
zgadywanie literek w celu odgadnięcia hasła. Po 
chwili przeszłam do części wprowadzającej 
nowe słowa, które przedstawiłam po angielsku 
na konkretach (krzesło, biurko) oraz na 
ilustracjach w podręczniku, gdzie znajduje się 
komiks, w którym bohaterka podręcznika 
pokazuje koleżance swój nowy pokój wraz z 
nowymi sprzętami i psem. Następnie nowe 
słówka przedstawiłam na zdjęciach wyciętych z 
kolorowych magazynów, oraz na własnych 
planszach i ilustracjach oraz poprosiłam uczniów 
o powtarzanie za nauczycielem nazw 
przedmiotów widzianych na obrazkach. 
Uczniowie powtarzali wszyscy na raz, następnie 
w podziale na grupy, na ławki oraz pojedynczo. 
Potem nastąpiło zapisanie i samodzielne 
narysowanie przedmiotów w zeszytach. Po 
zapisaniu notatki przeszliśmy do słuchania. 
Zadaniem uczniów było śledzenie obrazków 
i treści komiksu oraz domyślenie się 
i wyjaśnienie treści komiksu w języku polskim. 
Dalej uczniowie sami powtarzali treść komiksu 
fraza za frazą, a potem parami i samodzielnie 
nazywali przedmioty z komiksu po angielsku.  

Kolejnym krokiem były zabawy. Pierwsza z nich 
to "Zgadnij, co to?" w której uczniowie widzą 
ilustrację, a nauczyciel podaje dwie nazwy. 
Zadaniem uczniów jest wybrać i powiedzieć 
poprawną. Drugą zabawą, podsumowującą 
zajęcia, była zabawa, w której każdy z uczniów 
otrzymuje i trzyma w rękach zarówno nowe jak 
i znane już wyrazy. Nauczyciel czyta dwa 
wyrazy a uczniowie trzymający je w rękach 
zamieniają się miejscami. Była to zabawa 
powodująca dużo zadowolenia i śmiechu, 
dlatego dosyć często ją w dalszym ciągu stosuję. 
Ostatnim punktem było zadanie zadania 
domowego, w którym dzieci na rozdanych 
ćwiczeniach miały narysować podpisane 
przedmioty oraz dopasować podpis do rysunku.  

Jak wiadomo dzieci z lekkim upośledzeniem 
umysłowym kwalifikowane są do szkół 
specjalnych na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającej 
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stopień ich upośledzenia. Jednakże w wielu 
przypadkach stwierdza się przyczyny społeczne, 
adaptacyjne, czy zaniedbania środowiskowe jako 
przyczyny ich upośledzenia. Wynika to często z 
faktu, iż dzieci te pochodzą z rodzin ubogich, 
zaniedbanych, często wielodzietnych, w których 
wykształcenie rodziców w większości nie 
przekracza poziomu szkoły podstawowej, czy 
nawet rodzin patologicznych i z problemami 
alkoholowymi. W wielu przypadkach dzieci te 
mają tragiczne warunki życia nie mówiąc już o 
warunkach do uczenia się. Poza tym sytuacje, 
które widzą, na co dzień często powodują ich 
zaburzone przeżycia i zaburzone postrzeganie 
pojęcie dobra i zła. Dlatego też ich ograniczeniom 
intelektualnym towarzyszą zazwyczaj trudności w 
przystosowaniu się i podporządkowaniu. 
Trudności w przewidywaniu, błędy w 
prawidłowym myśleniu, duża subiektywność 
i inne towarzyszące nieprawidłowości, będąc 
konsekwencją upośledzenia umysłowego są też  
przyczynami trudności w społecznym 
przystosowaniu się upośledzonych umysłowo"6. 

 

Powyższe czynniki i warunki mają istotny wpływ 
na sposób i jakość ucznia się dzieci 
upośledzonych. Dlatego tak zaskakujące dla mnie 
były lekcje wiążące się z wszelkimi świętami 
i tradycjami, na przykład tradycjami 
wielkanocnymi. W dalszej części przedstawiam 
scenariusz lekcji, której treścią były właśnie 
Święta Wielkanocne. Lekcję rozpoczęłam od 
prośby, aby uczniowie zgadli temat lekcji (Happy 
Easter), a że Święta były tuż tuż, dlatego nie było 
to trudne pytanie, przy okazji przedstawiłam w tej 
formie sposób złożenia życzeń oraz złożyłam 
każdemu z uczniów osobno życzenia w języku 
angielskim. Następnym krokiem była krótka 
pogadanka, czasem dyskusja w języku polskim o 
Świętach Wielkanocnych obchodzonych w 
Polsce. I tu czekało mnie zaskoczenie. Zadałam 
uczniom pytanie o symbole, przedmioty, które 
kojarzą się im z ze Świętami Wielkanocnymi. 
Większość potrafiła wymienić tylko jajka 
wielkanocne i kurczątka, ale na szczęście po 
bardziej szczegółowym naprowadzeniu wymienili 
wszystkie symbole i przedmioty, o które chodziło. 
Następne moje pytanie dotyczyło znanych im 
tradycji wielkanocnych i (o zgrozo) ich 
znajomość tradycji ograniczyła się w większości 
do Śmigusa Dyngusa. Wiele dzieci powiedziało, 
że ich rodziny nie obchodzą Świąt 
Wielkanocnych, są katolikami, ale nie chodzą do 
kościoła, a nawet jak chodzą to i tak nie święcą 
jajek, nie robią żadnych uroczystych śniadań czy 
obiadów, nie wspominając już o jakichkolwiek 

                                                
6 Borzyszkowska H.: Oligofrenopedagogika. Op. 
cit., s. 44.  

upominkach. Tylko jedna klasa gimnazjalna 
wymieniła Święcenie pokarmów, uroczyste 
Śniadanie Wielkanocne, Rezurekcję, udział w 
Triduum Paschalnym czy prezenty od Zajączka 
wśród ich domowych tradycji wielkanocnych. 
Dlatego po takim wstępie już nie dziwiłam się, 
że uczniowie nie wiedzieli, co to jest Wielki 
Tydzień i co wspomina się i robi w Wielki 
Czwartek, Piątek, Sobotę, Niedzielę. Wiedzieli 
natomiast doskonale, co robi się w Lany 
Poniedziałek. Tę tradycję obchodzą, co roku.  

Po tym krótkim, ale dosyć smutnym dla mnie 
wstępie opowiedziałam uczniom o 
podobieństwach i różnicach w tradycjach 
wielkanocnych Polski i Wielkiej Brytanii. 
Następnie przeszliśmy do ćwiczeń i zabaw. 
Pierwszym ćwiczeniem był labirynt i 
odnalezienie drogi do koszyka z pisankami. I 
kolejna niespodzianka. W klasie IV dwoje dzieci 
nigdy jeszcze nie widziało labiryntu i nie miało 
pojęcia, o co w tej zabawie chodzi. Kolejne 
ćwiczenie - połącz kropki, aby powstał zajączek 
wielkanocny, i kolejna niespodzianka. W każdej 
klasie, w której uczę (a jest ich 9) co najmniej 
jedno albo dwoje dzieci nie wykonywało nigdy 
jeszcze ćwiczenia „połącz kropki”! Było to dla 
mnie o tyle szokiem, że sama w dzieciństwie 
wykonywałam mnóstwo tego typu zabaw we 
wszelakich książeczkach, kolorowankach, czy 
pismach dla dzieci typu "Miś" itp. Dlatego 
ogromnym zaskoczeniem było dla mnie, że 
dziecko mające 10, 13, czy 15 lat nigdy 
wcześniej nie zetknęło się z tego typu zabawami. 
A wydawały mi się początkowo tak banalne.  

Kolejnym zadaniem uczniów było 
pokolorowanie i wpisanie życzeń w języku 
angielskim na kartkę wielkanocną według 
wzoru. Potem na tablicy, a uczniowie w 
zeszytach narysowaliśmy koszyk z różnymi 
symbolami wielkanocnymi i nazywaliśmy je po 
angielsku. Dalej prosiłam uczniów o 
samodzielne nazywanie narysowanych symboli 
i zapisaliśmy ich nazwy w języku angielskim. 
Następnie każdy z uczniów otrzymał kartkę z 
czterema symbolami wielkanocnymi, o których 
mówiliśmy wcześniej i miał rozciąć ją tak, aby 
powstały cztery obrazki. Dalej zadaniem ich było 
wkleić ten obrazek, który wyczytałam po 
angielsku, potem kolejny wyczytany i następne. 
Potem kolorowali te obrazki, których nazwę 
usłyszeli po angielsku. Na zakończenie 
wymieniliśmy wszystkie poznane symbole 
wielkanocne po angielsku, a w domu zadaniem 
uczniów było narysowanie dużej wielkanocnej 
pisanki. Wyszłam z lekcji zadowolona, ale z 
przeświadczeniem, że wiele jeszcze muszę się 
o naszych uczniach nauczyć.  

_________________________________________ 
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Scenariusz akademii z okazji Święta Niepodległości 
 

                                                               opracowanie i realizacja Wanda Michalska i Dorota Krzyżowska 
 

 
Cel dydaktyczny   
Wzbogacenie wiedzy uczniów o odrodzeniu państwa polskiego, przypomnienie ważnych faktów historycznych z 
okresu 123 letniej niewoli Polski. 

Cel wychowawczy 
Uczczenie narodowego święta.Kształtowanie szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków. 
Uświadomienie znaczenia takich wartości jak: wolność, niepodległość. 

Występują 
narrator, recytatorzy, uczniowie z grupy A (o małej wiedzy historycznej) , uczniowie z grupy  B 
(znawcy historii). 

Data ....................... 

I.  Rozpoczęcie 
Narrator  
11 listopada obchodziliśmy 83 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji przygotowaliśmy 
akademię, aby uczcić to narodowe święto, a jednocześnie uświadomić wszystkim , że zaciera się wśród nas 
znajomość ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. 

I I  
Recytator I 

Mówią mi:,, Nic nie wskrzesi czasu, co przeżyty 
Wkrótce o nim i pamięć wśród młodych się zatrze, Zabieraj sobie 
swoje stare rekwizyty Bo nową sztukę będą grali na teatrze” 

Uczeń I (A) 
Ojej : jacy nudziarze, już od godziny recytują jakieś wiersze. Odkąd zapisali się do koła recytatorskiego, 

nic innego nie robią, tylko recytują i recytują... 

Uczeń II (A) 
No właśnie . Om za dużo recytują, a ty za dużo gadasz. Lepiej nie przeszkadzaj, tylko zabierajmy się do nauki. 
Musimy szybko nauczyć się historii. Jutro przecież nic nie zrobimy-Mamy dzień wolny i trzeba odpocząć. 

Uczeń III(A) Wolny ? Dlaczego ? Przecież to środek tygodnia. 

Uczeń IV(A) / szuka w kalendarzu/ 
No tak, ale ten dzień jest zaznaczony na czerwono. 
 
Uczeń II(A) 

l listopada był Dzień Zmarłych, 6 grudnia będą Mikołajki, a co jest l1listopada ? 
 
Uczeń I (A) 
Może Dzień Policjanta albo Pielęgniarki ? Uczeń III(A) Może Dzień Ucznia - to chyba jakieś nowe święto...? 
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Uczeń l (B) 
Nie dziwię się , że macie jedynki z historii-to przecież święto odzyskania przez Polskę Niepodległości. 11 
listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. W 1795 r mocarstwa rozbiorowe 
przypieczętowały akt odbierający Polakom Największe wartości- wolność i niepodległość. 

Uczeń II(B) 
Polska została rozebrana między Rosję, Prusy i Austrię... 

Uczeń IV (A) 
Co to znaczy rozebrana? 

Uczniowie z grupy B wyjaśniają teraz podział Polski na zabory, rozrywając równocześnie mapę Polski na trzy 
części:Państwa rozbiorowe :Rosja, Prusy, Austria podzieliły ziemie polskie między siebie. 

   Rok 1772 -  I rozbiór Polski 
   Rok 1793 - II rozbiór Polski 

  Rok 1795- IIl rozbiór Polski.      Polska przestała istnieć na mapach świata. 

Uczeń III (B) 
Chociaż Polski nie było na mapie, Polacy raz po raz czynili wysiłki, aby odzyskać wolność. Jan Henryk 
Dąbrowski utworzył Legiony Polskie we Włoszech. Nie zdołały one wyzwolić Ojczyzny, ale walcząc u boku 
Napoleona, przyczyniły się do utworzenia zalążka państwa polskiego pod nazwa Księstwa Warszawskiego. 

Odśpiewanie hymnu „Mazurek Dąbrowskiego" 

Uczeń UI(A) 
 Chwileczkę, chwileczkę. Słuchajcie, czy my czasem nie tego właśnie mieliśmy się nauczyć ? 

Uczeń IV (A) 
/ przeglądając podręcznik historii / 

Zaznaczyłem w książce odtąd ...dotąd... 

Uczeń II (A)  
A co tam jest ? 

Uczeń IV (A)/ przeglądając podręcznik / 
.....I rozbiór...II rozbiór... III rozbiór.... Legiony Polskie we Włoszech...O! Przecież o tym przed chwilą 
mówili! 

Uczeń IIl (A) /zwraca się do uczniów z grupy B / 

To może opowiecie co było dalej ? 

Uczeń II (B) 
Niedługo potem rozpaliły się nowe nadzieje Polaków.29 listopada 1830 roku wybuchło 
powstanie listopadowe. 

Słuchanie pieśni „Warszawianka" /z płyty / 

Polacy byli słabo przygotowani do wojny z Rosją. Powstanie upadło. 

Uczeń I (B) 

l wtedy rozpoczął się okres wielkich prześladowań. Polski przestał być językiem urzędowym, 
wielu patriotów udało się na emigrację. 

Uczeń III (A) 
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To chyba nie było takie złe. Mój wujek też wyemigrował. Jego rodzina mieszka w Australii i przysyła nam 
paczki.  
Uczeń II (B) 
Ale chodziło zupełnie o co innego ! Polacy musieli opuszczać rodziny i bali się wracać, bo groziły im 
prześladowania z rąk zaborców. 

Uczeń IV (A)  
Czuli się tam chyba bardzo źle ? 

Uczeń I (A) 
Każdemu byłoby ciężko, gdyby znalazł się daleko od rodziny. Mnie na pewno- zapłakałbym się na śmierć. 

Recytator II 

Dziś we dnie mnie nawiedził anioł polskiej doli 
I płakał, szumiąc w mroku skrzydłami srebrnymi  
Jak gdyby chciał powiedzieć: „Umierasz powoli,  
Samotny, tak daleko od rodzinnej ziemi” 

Recytator III 
 „Daleko ? Co ty mówisz? Mnie wszystkie zapachy 

Ogrodów i pól naszych co dzień niosą wiatry, 
We mnie jest wszystko : mazowieckie piachy 
I jeziora litewskie i Wisła i Tatry” 

Uczeń III (B) 
Nie wszyscy jednak tylko rozpaczali za utraconą ojczyzną! Byli też tacy .którzy nigdy nie pogodzili się z losem. 
Przebywając na emigracji, wysyłali do kraju emisariuszy, którzy przygotowywali naród do walki. W 1863 roku 
Polacy zorganizowali powstanie styczniowe -największe z powstań narodowych. 

Uczeń I(A)  
I odnieśli zwycięstwo, prawda ? 
Uczniowie (B)  
Przegrali. 

Uczeń I(A) 
No to już nic nie rozumiem! Dąbrowskiemu się nie udało. Powstanie listopadowe upadło. W powstaniu 
styczniowym Polacy też przegrali... Ja bym się załamał. 

Uczeń III (A) 
Jak to się stało, że w końcu udało się Polakom wyzwolić. Przez tyle lat można się przecież 
przyzwyczaić do niewoli. 

Uczeń II (B) 
l tu się właśnie mylisz! Nie można wymazać u człowieka pamięci o przeszłością tym bardziej 
zabić ducha wolności. 
 
Słuchanie pieśni ,,Rota"/z płyty/ 
 Recytator IV 
 „Da Bóg nam kiedyś zasiąść w Polsce wolnej 
Od żyta złotej, od lasów szumiącej 
 Da Bóg, a przyjdzie dzień nieustający 
 Dla srebrnych pługów udręki mozolnej...  
Więc gdy wiosennym oglądam wieczorem  
W mgły otuloną zagonów szarzyznę  
Ktoś w moim sercu wykuwa toporem  
Moją Ojczyznę.” 
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Uczeń I(B) 
Marzenia Polaków o odzyskaniu niepodległości zaczęły się spełniać na początku XX wieku- w 1914 roku, kiedy 
to po raz pierwszy w historii trzech zaborców stanęło przeciwko sobie w T wojnie światowej. Człowiekiem, 
który przyczynił się do odzyskania niepodległości był Józef Piłsudski, twórca Legionów Polskich walczących z 
zaborcami. 11 listopada 1918 roku Polska była wolna.. Cieszy li się wszyscy Polacy. 

/ Na tle podkładu muzycznego „Pierwsza Brygada "/ 
Uczniowie z grupy B  
Kto nam dał niepodległą Polskę ? 

-  to rodzic , który był przykładem dla swoich dzieci  

- to nauczyciel, który uczył polskiego, mimo zakazów zaborców 

- to ksiądz, który dbał o wiarę chrześcijańską  

- to żołnierz, który musiał służyć w armii carskiej, ale pamięta, że był Polakiem ! 

Uczeń III (A) 
To my właściwie nie musimy się już uczyć- wszystko już wiemy! 

Uczeń II(A)  
Zresztą jutro jest dzień wolny od zajęć.  
Uczeń I(B)  
Jaki to dzień?  
Uczniowie z grupy A  
11 listopada- rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

III. Zakończenie 

 
Recytator IV 
„ Warto się dzisiaj zasłuchać  
w wiatru granie, bieg historii  
pokoleń przemijanie.  
Dziś Ojczyzny uczyć się trzeba  
Żeby słowo „tak- i – nie” 
Nie znaczyło jednocześnie. 
 Żeby szczęście w posiadaniu  
Nie zamknęło się boleśnie. 
 Żeby wolność w „róbta co chceta”  
Nie została zamieniona.  
To jesteśmy winni tym,  
Którzy przyjdą po nas.” 
 
 

  ___________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                           Scenariusz akademii z okazji 3 Maja 

                                                                                                      Opracowanie Wanda Michalska, Mirosława Godniewicz 

 
Cel dydaktyczny :       - wzbogacenie wiedzy uczniów o rolę i znaczenie uchwalenia Konstytucji  3-go Maja 

    Cel wychowawczy :    - kształtowanie szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków  
              -  rozwijanie uczuć patriotycznych 
 
  Występują:             uczniowie klas IV i VI 
 
Data :  ......................                         
 
I Wprowadzenie. 
 
   Uczniowie śpiewają w rytmie rap tekst: 
 
      Na historii  nasza pani 
      Wciąż zadaje nam pytanie 
       „ Czym historia dla nas jest ? „ 
       my się nie zastanawiamy 
       bo odpowiedź prosta jest. 
       Przeszłe dzieje  to historia 

        Wszak to każdy Polak wie, 
        Że znać przeszłość Polski trzeba 
         Lekceważyć  jej się nie da  . 
 
 
           Więc choć mylą nam się daty, 
            Wydarzenia i postacie 

             Skrzętnie wiedze tę  wkuwamy, 
             I dziś przykład tego damy. 
             Spośród legend, faktów, zdarzeń 
             Opowiemy jedno z nich 
             O wspaniałym    królu   Stasiu, 
              Który polskim władcą był. 
 
II Narrator 1 :      Zebraliśmy się tu, aby uczcić Święto Konstytucji 3 Maja. Od jej uchwalenia minęło   już 

ponad 200 lat ale pamięć o tym wydarzeniu  jest wciąż żywa. Dzień 3 Maja obchodzimy  
jako święto narodowe. Konstytucja majowa była pierwszym w Europie a drugim na 
świecie  tego typu  aktem  prawnym. 

 
 
     Narrator 2 :     Jej powstanie było wynikiem wieloletniej pracy światłych obywateli,  którzy  podjęli się 

trudnej misji ratowania ojczyzny  przed jej ostatecznym upadkiem. Konstytucja 3 Maja 
1791r. Stanowiła źródło nadziei i pokrzepienia dla wielu Polaków. 

 
III  Na  muzyki Chopina recytacja wiersza „Święta miłości  kochanej Ojczyzny” 

 / J.   Krasicki            
          

Święta  Miłości   kochanej Ojczyzny 
Czują Cię    tylko  umysły poczciwe 
Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny 
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Dla Ciebie wieżą pęta niezelżywe. 
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny 
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe 
Byle Cię można  wspomóc, byle wspierać, 

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. 
 
   IV  Wspólne odśpiewanie „ Roty” 
          Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, 
          Nie damy- pogrześć mowy. 
          Polski my naród, polski lud, 
          Królewski szczep  piastowy,  
          Nie damy by nas zgnębił  wróg... 
           Tak nam dopomóż  Bóg / 2x/ 
 
  V  Narrator 3 :   Pod koniec  XVIII w. , kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, światli  ludzie tacy jak : 

Hugo Kołłątaj, Stanisław  Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski  zdawali sobie 
sprawę, że tylko przeprowadzenie reform może uratować Ojczyznę. 

 
       Narrator 4 :    W październiku 1788 roku zebrał się w Warszawie Sejm zwany   Czteroletnim lub Wielkim, 

na którym zwolennicy reform postanowili  uchwalić postępowe prawa. 
 
        Narrator 5 :   3  maja 1791r. uchwalono ustawę rządową zmieniającą ustrój           

                                Rzeczypospolitej. Przeszła ona do historii pod nazwą  
Konstytucji 3 Maja. 
 

VI Na tle nagrania bicia dzwonów okrzyki wszystkich  występujących: 
                                        
                                          Wiwat Konstytucja ! 
                                           Wiwat   Rzeczypospolita ! 
                                            Wiwat  Król ! 
                                                                      Wiwat  Naród ! 

                                               Wiwat Wszystkie Stany ! 
 
 
VII  Recytacja wiersza „Rocznica” 
 
          Trzeci Maja radością wiosenną 
           Wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał, 
           Sztandarami  biało- czerwonymi 
            Umaiła się Rzeczypospolita. 
 
                                                                                 Umaiły się też pierwszym kwieciem 
                                                                                 Łąki, pola i w ogrodach drzewa, 
                                                                                  Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny 
                                                                                  Zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał. 
                                                         
        Rozpłynęła się już pieśń   radosna 
        Głośnym echem po ojczystym kraju 

 - Witaj, witaj Majowa Rocznico, 
         -  Pamiętny   Trzeci Maju. 
 
 
VIII  Na tle muzyki recytacja i śpiew refrenu „Witaj , majowa jutrzenko” 
           
           Witaj, majowa jutrzenko 
           Świeć naszej polskiej  krainie 
           Uczcimy ciebie piosenką 
           Która w całej Polsce słynie. 
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         Ref. Witaj Maj, Trzeci Maj 
                 U Polaków błogi raj.   / bis  śpiew/ 
 
Ucisk naszych braci cisnął 
Niemoc  w ręku króla spała, 
A wtem Trzeci  Maj zabłysnął 
I cała Polska wstała. 
 
                   Ref. Witaj Maj, Trzeci Maj 
                            U Polaków błogi raj /bis śpiew/ 
 
              
 
IX  Narrator 6 :   Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zaniepokoiło przeciwników reform i państwa zaborcze. 

Konsekwencją tych obaw była konfederacja targowicka, wybuch wojny  polsko- rosyjskiej, 
rozbiory i ostateczny upadek Rzeczypospolitej, która zniknęła z mapy Europy na 123 lata. 

 
 
X   Na zakończenie uczniowie śpiewają w rytmie rap tekst : 
 
            Król Stanisław August Poniatowski 
            Który naród kochał szczerze, 
            Zwołał sejm w dobrej wierze, 
            Zwany Wielkim  lub Czteroletnim, 
            Aby wspólnie debatować 
            Jak tu naród swój ratować. 
 
 
            Tak uchwalona została Konstytucja Trzeciego Maja, 
             Która wielkie wprowadzała  zmiany, 
             Aby Polski leczyć rany. 
 
              Oj, narodzie, oj, narodzie 
              Czemuś wtedy nie żył w zgodzie. 
              Szlachta  reform tych nie chciała 
              Więc konfederację zawiązała. 
               Z Rosja carską spiskowała 
               Prusom, Austrii Polskę zaprzedała. 
               Oj, narodzie, oj, narodzie 
               Czemuś nie chciał   żyć wtedy w zgodzie? 
               Czemuś w zgodzie nie chciał żyć? ! 
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