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MAM DZIECKO  
W SZKOLE
bezp łatny  magazyn 
dla rodziców, uczniów i nauczycieli
o wspólnych sprawach i problemach

W NUMERZE:

5

IS
SN

 2
54

3-
69

29

2019
m a j

Nigdy  
nie patrz z góry  

na nikogo, 
chyba że właśnie 

pomagasz mu 
wstać.

Jesse Jackson - polityk, 
działacz na rzecz  
praw obywatelskich, 

duchowny

W maju, w Elblągu, z inicjatywy Eweliny Maruszewskiej-Majchrzak (właścicielki 
i dyrektorki Szkoły Montessori) oraz  Doroty Kujawy-Weinke (nauczycielki ze Szko-
ły Podstawowej nr 21) odbyło się Laboratorium edukacyjne. Tak zaczynamy HOP 
ZMIANĘ!, które z wydarzenie z lokalnego – stało się ogólnopolskie… i tej wersji 
będziemy się trzymać! 

Kolejne HOP już za rok , a tymczasem zapraszamy do lektury dwóch artykułów 
działaczy Laboratorium edukacyjnego. Można inaczej? Zawsze! Byle myśleć kre-
atywnie. 

I jeszcze nasze trzy grosze na temat RELACJI, które to słowo jest od jakiegoś 
czasu odmieniane przez wszystkie przypadki. Niby wiadomo o co chodzi, ale w prak- 
tyce… daleko nam do powszechnej miłości pedagogicznej, która jest  emocjonalną, 
psychologiczną, neurobiologiczną bazą wszystkiego dobrego…
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Wokół relacji 
Słowo „relacje” w obszarze edukacji jest ostatnio dość często 

odmienianie przez wszystkie przypadki. Można się zastanawiać 
czy to jest „odkrycie” czegoś, co można/warto/trzeba wprowa-
dzić do systemu szkoły czy diagnoza braku czegoś ważnego, 
co ewentualnie humanizuje stosunki międzyludzkie tamże?

Pewnie warto zdefiniować różne relacje, bo samo słowo „relacje” 
nie opisuje charakteru czy jakości klimatu, który panuje pomiędzy 
wszystkimi, którzy chodzą do szkoły; a zatem: dzieci/uczniów, ich 
rodziców i nauczycieli. 

Anonimowość, czyli relacje puste i rozmyte

Na pewno w wyniku długotrwałych i intensywnych kontaktów 
wszystkich wyżej wymienionych tworzą się jakieś relacje. W na-
szej rzeczywistości szkolnej słowo jakieś jest kluczowe. Określe-
nie jakieś wskazuje na relacje tworzone w sposób dość przypad-
kowy. Dotyczy to zarówno relacji nauczyciel-uczniowie, jak i relacji 
nauczyciel/nauczyciele i rodzice uczniów. 

Po pierwsze zawsze mnie uderza  anonimowość nauczyciela 
przy względnej dużej porcji danych (w tym osobowych) rodziców 
uczniów. Szkoły europejskie i amerykańskie wydają informatory, 
pełne informacji o tradycjach szkoły, jej sytuacji w rankingu szkół 
danego typu, wyposażeniu, a także programach nauczania, syste-
mie oceniania i innych ważnych edukacyjnych przedsięwzięciach, 
np. programów integracyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Dużo informacji dotyczy kadry szkoły, każdy nauczyciel wymienio-
ny jest nie tylko z imienia i nazwiska, ale z pełnym opisem przebie-
gu jego kariery, osiągnięć (nie tylko zawodowych) i zainteresowań.  
W wielu szkołach amerykańskich panuje powszechny zwyczaj, iż 
dyrekcja szkoły, a później nauczyciele przedstawiają swoje rodzi-
ny lub choćby pokazują zdjęcia małżonków, dzieci i domowych 
zwierząt. W szkołach niemieckich panuje też zwyczaj ujawniania 
swych poglądów politycznych. Wszystkie te (i inne jeszcze) zabie-
gi prowadzą do tego, aby ludzie w szkole (uczniowie i nauczyciele) 
poznawali się i czuli bezpiecznie oraz by budowali więź.

O jakich obszarach anonimowości można mówić w polskiej 
szkole? Wymienię kilka:  

► anonimowość szkoły jako takiej. Brak rzetelnych informacji 
na temat tradycji szkoły, programu szkoły, w tym programu wy-
chowawczego, systemu oceniania itp. I co najważniejsze – ano-
nimowość odpowiedzialności np. za słabe osiągnięcia w nauce, 
czy problemy w zachowaniu dzieci.  

► anonimowość nauczycieli. Po prostu nie ma zwyczaju 
przedstawiania się swoim uczniom i ich rodzicom. Prawdopodob-
nie nie jest znana historia zawodowa i (choć nieco) osobista nawet 
kolegom z „grona”. Nie ma też takich informacji w informatorze 
o szkole... bowiem takich informatorów też nie ma. 

► anonimowość rodziców. Rodzic jako człowiek jest niemal 
dokładnie anonimowy, funkcjonuje niemal jedynie jako odwrotność 
rogu obfitości (czyli wlewka) problemów własnego dziecka. Ponad-
to często jest traktowany wręcz jak intruz, zwłaszcza kiedy chciał-
by uchylić nieco rąbka tajemnicy wystawianej dziecku oceny czy 
porozmawiać o problemach wychowawczych...

► anonimowość uczniów. Klasyczne już numery w dzienni-
ku, bez swojej historii osobistej, których wszyscy chcą intensywnie 
uczyć i wychowywać oraz przygotować do życia... jakby do tej pory 
uczyli się, byli wychowywani i żyli na niby.    

W tym kontekście szkoła często kojarzy mi się z pociągiem-
widmo. Nieznany kierunek podróży, nieznane reguły kontroli, lu-

dzie obcy sobie – jak przypadkowi podróżni w przedziale. Pociąg 
gdzieś nas wiezie, ale nie mamy żadnej gwarancji, że we właści-
wym (dla nas) kierunku. Za to jedno jest pewne: na pewno będą 
sprawdzane bilety i w razie ich braku – sypną się kary...

 
(Moim zamiarem, w żadnym wypadku, nie jest obrażanie ko-

gokolwiek. Jedynie skłonienie do refleksji metodą „critical mass”, 
która polega na  przerysowywaniu zjawiska dla silniejszego jego 
odczucia.) 

Dobre relacje 

Oczywiście każdy chciałby mieć dobre relacje, być traktowanym 
z szacunkiem i zgodnie z własnymi potrzebami. Tymczasem bar-
dzo niewiele osób potrafi budować relacje w sposób naturalny. Bu-
dowanie relacji to w zasadzie sztuka komunikacji (która jako taka 
znacznie wykracza poza zwykłe mówienie, a nawet słuchanie) 
w połączeniu z empatią i umiejętnością konstruowania odpo-
wiednich sytuacji społecznych (gdzie to wszystko manifestuje się 
w praktyce).  

Podstawową zasadą budowania relacji jest zrozumienie skryp-
tu pełnionej roli. W szkole ludzie pełnią role m.in.: nauczyciela, 
wychowawcy, ucznia i rodziców uczniów. Ze skryptu roli wynika: 
określone zachowanie, w tym zadania oraz zasięg odpowiedzial-
ności. Moim zdaniem nigdzie nie zostało to dookreślone. Od-
powiedzialność za np. efekty nauczania zmienia się kontekstowo, 
radykalnie w przypadku uczniów z problemami w nauce lub zacho-
waniem (humorystyczne już telefony do rodziców, że dziecko na 
stołówce podbiło koledze oko talerzem). Dalej – rodzic można być 
odpowiedzialnym za efekty uczenia się dziecka, kiedy nie wie jak 
może pomóc dziecku (w jaki sposób je uczyć w domu czy inaczej  
jak wspierać jego naukę). I wreszcie mamy też taką oto sytuację, 
kiedy nauczyciel jest odpowiedzialny za wszystko, co się wydarza 
i w szkole i w domu, co powoduje zrozumiałe rozgoryczenie i oczy-
wisty konflikt z rodzicami. Z takiej relacji powstaje kryzys – to, co 
mamy teraz obecnie. I jeszcze jedno – wyrzuciłabym ze słownika 
dla tego kontekstu słowo partnerstwo! Owszem rodzice i nauczy-
ciele w jakimś sensie równolegle prowadzą oddziaływania wycho-
wawcze i ewentualnie wsparcie procesu uczenia się, ale nie moż-
na tu mówić o partnerstwie - lepiej nazwać to dobrą współpracą,  
w uzgodnionym polu oddziaływań, z wymianą ważnych informacji 
dla wspierania rozwoju dziecka.

Empatia

To kolejne ważne słowo. Empatia to jeden z wymiarów tzw. inte-
ligencji emocjonalnej (kompetencji społecznych). Empatia ma kilka 
składowych:

- Rozumienie innych, czyli wyczuwanie uczuć i punktów wi-
dzenia innych osób oraz aktywne zainteresowanie innymi ludźmi; 
dostrzeganie potrzeb innych ludzi - bliskich i obcych, wyczuwanie 
stanów emocjonalnych i uczuć innych ludzi, umiejętność dobrego 
słuchania, przy zachowaniu asertywności i nie narzucaniu poma-
gania, radzenia.  

Utrzymywanie równowagi pomiędzy potrzebami innych i potrze-
bami własnymi.

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu: są wy-
czulone na sygnały emocjonalne i potrafią dobrze widzieć i słu-
chać, odznaczają się wrażliwością i zrozumieniem innych, poma-
gają innym, opierając się na zrozumieniu ich potrzeb i uczuć.
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- Doskonalenie innych, czyli wyczuwanie u innych potrzeby 
rozwoju i pomoc w rozwijaniu ich zdolności, prawdziwe zaintereso-
wanie innymi, Dostrzeganie ich możliwości rozwojowych, zdolno-
ści i talentów, wspieranie przy  zachowaniu “sztuki krytykowania” 
i  informacji zwrotnych, umiejętność Wskazywania problemów bez 
sugerowania rozwiązań, talent Pigmaliona. Osoby posiadające 
tę kompetencję w wysokim stopniu: doceniają i nagradzają zdolno-
ści i osiągnięcia innych, trafnie opracowują plany rozwoju, udzie-
lają odpowiednich, konstruktywnych wskazówek i wyznaczają od-
powiednie zadania.

- Nastawienie usługowe, czyli uprzedzanie, rozpoznawanie 
i zaspokajanie potrzeb klientów: dbanie o potrzeby innych, praw-
dziwe zaspokajanie potrzeb innych (bez inwazji i ograniczeń). 
Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu: rozumie-
ją potrzeby innych, szukają sposobów zwiększenia zadowolenia 
klientów, oferują właściwą pomoc. 

- Wspieranie różnorodności, czyli tworzenie i podtrzymywanie 
szans na osiągnięcia dzięki wykorzystaniu różnorodnych typów lu-
dzi: szacunek dla ludzi odmiennych światopoglądów, tolerancja, 
akceptacja dla różnorodności, wrażliwość na problemy różnych 
ludzi. Wyczucie polityczne. Osoby posiadające tę kompetencję 
w wysokim stopniu: szanują ludzi z różnych środowisk, rozumieją 
odmienne światopoglądy, postrzegają różnice jako szansę dla roz- 
woju danego środowiska, występują przeciw uprzedzeniom i nie-
tolerancji.

- Świadomość polityczna, czyli rozumienie prądów społecz-
nych i politycznych. 

Osoby posiadające tę kompetencję w wysokim stopniu: trafnie 
rozpoznają stosunki między kluczowymi osobami z kręgów władzy, 
wykrywają ważne sieci układów towarzyskich, rozumieją siły, które 
kształtują poglądy i zachowania ludzi.

Budowanie dobrych relacji  to naprawdę ciężka praca. Budowa-
nie dobrych relacji w szkole musi koniecznie przebiegać ze świa-
domością, że jest to proces grupowy, który jako taki ma swoją dy-
namikę, fazy, kryzysy. Ponadto jest to proces grupowy nakładający 
się na inny dynamiczny proces dziecka/ucznia, czyli ontogenezę 
– zmiany rozwojowe, których efektem ma być samodzielność, nie-
zależność i pełne decydowanie o swoim życiu, czyli dorosłość. 

Kilka przykładów

W jednym przedszkolu, w sierpniu nauczycielki wysyłały do 
swoich przyszłych podopiecznych ciepły list ze zdjęciem i zapro-
szeniem do przedszkola. Kiedy dzieci pojawiły się w przedszkolu 
– zwracały się do nich po imieniu jak do dobrych znajomych. Zna-
komicie zbudowało to atmosferę! 

W znanej mi szkole podstawowej zebrania z rodzicami były tak 
ciekawe, że frekwencja była prawie stuprocentowa, a nieobecni 
rodzice z żalem informowali o chorobie lub innych ważnych spra-
wach, które uniemożliwiły im przybycie. W tejże szkole ponadto 
nauczyciele wyjeżdżali razem na wakacyjne rady pedagogiczne 
– na 2-3 tury wymieniając zespoły, aby się lepiej integrować. 

Już na koniec warto mieć świadomość, że charakter relacji moż-
na także „wyczytać” z przekazów wizualno-architektonicznych 
szkoły (miejsc poza klasami dla rodziców, uczniów i nauczycieli, 
napisów i dekoracji korytarzowych, otwartych bądź zamkniętych 
drzwi…).

Neuroedukacja

Moja ulubiona profesor Marion Diamond – twórczyni nowoczesnej 
neurobiologii i m.in. pojęcia neuroplastyczność mózgu podważyła 
dotychczasową wiedzę na temat mózgu, genetyki i niezmienności 
potencjału mózgu. Udowodniła, że mózg nie jest zdeterminowany 
przez genetykę, tylko ulega wpływom środowiska. Prof. Diamond z 
zespołem ustaliła 5 standardów - najważniejszych czynników, któ-
re optymalizują procesy rozwoju i uczenia się, są to:  

1. odpowiednia dieta (dieta bogata w substancje odżywcze. 
Warto wiedzieć, że współczesne dzieci są przekarmiane, ale ich 
mózg niedożywiony!)

2. ruch i ćwiczenia fizyczne (proces uczenia się to proces opar-
ty na ruchu całego ciała, ruch powoduje zwiększanie przepływu 
krwi do komórek i produkcji molekuły zwanej „mistrzowską”. To 
małe białko zwane BDNF. Kiedy BDNF jest podwyższone to część 
podwzgórza odpowiedzialna za pamięć i naukę nowych rzeczy jest 
najbardziej aktywna. W przeciwnym razie – mózg „zamyka się” na 
uczenie. Uczymy się zatem tylko w odpowiednim stanie psychofi-
zycznym).

3. stawianie zadań o pewnym stopniu trudności (co odpowiada 
strefie najbliższego rozwoju wg Wygotskiego)

4. nowość (co ma związek ze zjawiskiem habituacji, przyzwy-
czajania się do bodźców)

5. i miłość (czyli dobre relacje, dobra komunikacja, poczu-
cie więzi, bezpieczeństwa, zaufania i  współodpowiedzialno-
ści, to co klasycy nazywają MIŁOŚĆ PEDAGOGICZNA). 

Tak oto MIŁOŚĆ została po raz kolejny potwierdzona naukowo 
jako kluczowy czynnik rozwoju człowiek! Nic nie uzasadnia agre-
sji, przemocy, obojętności. 

Pamiętajmy, że każdy jest odpowiedzialny za budowanie rela-
cji, choć zgodnie ze swoim skryptem i umiejętnościami.

 Małgorzata Taraszkiewicz

Łatwo jest nie zauważać – 
z różnych powodów. Aby się 
o tym przekonać, zapraszam 
do wykonania krótkiego ćwi-
czenia: w poniższym tekście 
zaznacz wszystkie litery „F”.

?
(Ile liter udało Ci się zna-

leźć? Czy jest ich 36?)

„The necessity of training farmhands for first class farms in 
the fatherly handling of farm livestock is foremost in the minds 
of farm owners. Since the forefathers of the farm owners trained 
the farmhands for first class farms in the fatherly handling of farm 
livestock, the farm owners feel they should carry on with the family 
tradition of training farmhands of first class farms in the fatherly 
handling of farm livestock because they believe it is basis of good 
fundamental farm management.”
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Jestem nauczycielem języka polskiego i prowadzę dużo za-
jęć z edukacji regionalnej. Właściwie to wplatam je w większość 
moich działań. Dlaczego? Uważam, że „ten, kto wie, skąd po-
chodzi, wie, dokąd zmierza”. Żuławy to region o szczególnej 
historii, po drugiej wojnie światowej nastąpiła tu niemal całko-
wita wymiana ludności i szukanie własnych korzeni, miejsc, 
z których przybyli tu nasi przodkowie oraz odkrywanie złożono-
ści tej żuławskiej mozaiki jest fascynującym doświadczeniem 
i interesuje wszystkie dzieci. 

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub  
Nowodworski to grupa pasjonatów o olbrzymiej wiedzy na te-
mat regionu i posiadająca niezwykłe pomysły, jak tę wiedzę 
przekazywać innym. To współpracy z nimi w ramach tworzenia 
podręcznika dla nauczycieli zawdzięczam swoje nauczyciel-
skie przebudzenie. To pomysłodawcy i organizatorzy lokalne-
go święta – Dnia Osadnika, które jest absolutnie wyjątkowe. 
Co roku włączamy się do niego z grupą uczniów. Ta grupa jest 
z każdym rokiem większa. Dzień Osadnika to pochód ku pa-
mięci tych, którzy po II wojnie światowej przyjechali na te tere-
ny. Przyjechali na ziemie, które niegdyś płodne i bogate, teraz 
znajdowały się pod wodą. Które trzeba było osuszyć, całkiem 
od nowa, pracą własnych rąk. Tego dnia mieszkańcy nasze-
go miasta przebierają się w stroje stylizowane na czasy po-
wojenne i uczestniczą w pochodzie, który pokazuje pierwsze 
chwile osadników z 1945 roku. Wydarzenie zawsze obudowa-
ne jest profesjonalną rekonstrukcją historyczną w wykonaniu 
grup rekonstrukcyjnych i pasjonatów. Towarzyszy mu oprawa 
historyczna,  w postaci wykładów, oraz zabawa dla wszyst-
kich uczestników. Uczniowie coraz bardziej identyfikują się  
z tą najnowszą historią Nowego Dworu Gdańskiego i chętnie 
się przebierają. Dzień Osadnika zawsze odbywa się w sobotę, 
na przełomie września i października, jest wyjątkowym świę-
tem. Z tego, co mówią specjaliści, to jedyne takie wydarzenie 
w Polsce, w którym mieszkańcy stają się rekonstruktorami.

Jak przygotowuję do tego dnia uczniów? 

Rozmawiamy o historii Żuław, tej nowszej, z XX wieku. Wy-
korzystujemy materiały opracowane przez Klub Nowodworski: 

nagrania wspomnień, zdjęcia, dokumenty. Chętne klasy mogą 
skorzystać z oferty warsztatowej Muzeum Żuławskiego na temat 
osadników. Pokazywanie dzieciom, że nasze małe miasteczko 
ma wielką historię sprawia, że identyfikują się one z Żuławami, 
mają silną świadomość wyjątkowości tego regionu i wzmacnia 
się ich poczucie własnej wartości. Chętnie przychodzą na Noc 
Muzeów, która jest w naszym mieście dużym wydarzeniem, 
jako wolontariusze lub odwiedzający. Wielkim zainteresowa-
niem cieszy się wśród uczniów bogata oferta warsztatów w Mu- 
zeum Żuławskim: o legendach naszej okolicy, o dawnych zawo-
dach, o życiu  codziennym i o powodziach.

O regionie opowiadamy w wielu projektach

Pokazujemy jego uroki w ramach realizacji projektów eTwin-
ning. Pozwala to uczniom odkrywać talenty w ukazywaniu na-
szego kraju, regionu, miasta za pomocą różnych środków wy-
razu.

●  Edukacja regionalna pozwala uczniom odkryć swoje korze-
nie. Korzystnie wpływa na relacje rodzinne, bo uczy aktyw-
nego słuchania. Młodzi ludzie uczą się przy okazji trochę 
historii, tworzenia różnych form wypowiedzi i notatek, kiedy 
przekazują swoje opracowania oraz korzystania z techno-
logii. Poznając losy swoje rodziny, miejsca, skąd przybyli 
na Żuławy, budują mocne podstawy pod obraz samego sie-
bie. Są dumni ze swojego pochodzenia. Dzieci, które mogą 
uczestniczyć w zajęciach  z edukacji regionalnej są dumne, 
że są Żuławiakami. To daje im poczucie bezpieczeństwa 
i własnej wartości.

Informacje o tym, co się dzieje  w naszym regionie, można 
znaleźć na stronach:

http://www.zph.org.pl/    http://www.klubnowodworski.pl/

Anna Pająk

Szkoła Podstawowa Nr 2  
w Nowym Dworze Gdańskim

Elementy edukacji regionalnej 
w poszukiwaniu własnego „ja”

Kto wie, skąd pochodzi, 
wie, dokąd zmierza…
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Doświadczanie i zrozumienie 
matematyki w codziennym życiu
Czy możemy uczyć efektywniej? 
Matematyka jest bardzo ważnym narzędziem w kształtowaniu 

umysłu oraz rozumieniu świata wokół nas. Wydaje się, że jej nauka 
to czysta przyjemność, ale niestety rzeczywistość szkolna dla wielu 
dzieci bywa znacznie bardziej brutalna. Co jest takiego, co sprawia, 
że dzieci nie rozumieją tego czego się uczą? Czy chodzi o same 
treści czy też sposób nauczania? 

Zasygnalizuję kilka obszarów, które wymagają zmiany. Ponadto 
pokażę proste, praktyczne sposoby za pomocą których można na-
tychmiast zmienić ten stan.

Zacznijmy od tego, że proces nauczenia na zasadzie odtwarzania 
schematów oraz mechanicznego rozwiązywania tysięcy zadań… 
nie prowadzi do rozwoju. Zapewne każdy to wie, ale już nie każ-
dy nauczyciel rozumie konieczność zmiany. Jeśli realna nauka ma 
mieć miejsce, to muszą być zachowane przynajmniej dwa elemen-
ty: ciekawość związana z tym czego się uczymy oraz możliwość 
samodzielnego odkrywania istoty danego zagadnienia. Dzięki temu 
następuje nie tylko zrozumienie, ale przede wszystkim zwiększenie 
poczucia sprawczości.

Zobaczymy na kilku przykładach co mam na myśli. Celowo wy-
biorę takie, które są słabo lub źle nauczane, aby było jak najbardziej 
widoczne to, że problem jest naprawdę istotny. Jak źle są naucza-
ne? Tak, że większość dzieci nie rozumie tego czego się uczy, nie 
czerpie z procesu nauki żadnej radości… i oczywiście przekłada się 
to bezpośrednio, na to że nie lubią matematyki, ponieważ doświad-
czają jej w bardzo złym wydaniu.

Dzielenie pisemne 

Tradycyjnie dzieci uczone 
są dzielenia pisemnego (w 
słupku) poprzez powtarzanie 
procedury, która składa się 
z kilku elementów.

Najpierw należy sprawdzić  
wielokrotność danej liczby (czy  
3 mieści się w 5), następnie 
określić tę wielokrotność (w 
siódemce trójka mieści się 
2 razy), dalej podać iloczyn 
i zapisać wynik danej wielo-
krotności (12, 15, 18). Na-
stępnie dziecko musi obliczyć 
i zapisać różnicę między wyj-
ściową liczbą a tą obliczaną, 
a potem dopisać kolejną cy-
frę, tworząc znowu liczbę… 
na której ponownie powtórzy 
cały schemat (procedurę). 
Ten proces wygląda w przy-
bliżeniu mniej więcej tak. Ja-

kie są wady tego podejścia? Jakie generuje problemy? Otóż oka-
zuje się, że zastraszająca część dzieci nie cierpi tego sposobu. Co 
więcej, prawie wszystkie dzieci z deficytami bardzo szybko gubią się 
w tym schemacie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że proce-
dura zawiera zbyt wiele elementów, które muszą zostać poprawnie 
wykonane. Jakie jest zatem rozwiązanie tego problemu? Wystarczy 
skupić się na tym co stanowi ów problem i po prostu znaleźć inny, 
skuteczny i zarazem ciekawy sposób.

Okazuje się, że nowy sposób nie tylko wspomaga uczniów z de-
ficytami, ale również przyspiesza i upraszcza. Działa pozytywnie w 
przypadku uczniów, którzy poszukują jak i pragną prostych, ale jed-
nocześnie solidnych rozwiązań. Do tego bardzo dużym plusem no-
wego podejścia jest to, że nie wymaga on prawie wcale miejsca! W 
tradycyjnym modelu dzielenie liczby kilkunastocyfrowej… wymaga 
dość sporej powierzchni na „opuszczanie” kolejnych cyfr i zapisywa-
nie następnych poziomów. Oczywiście nie trudno zgadnąć, że przy 
takim przestarzałym podejściu i wizualnie trudnym zapisie, dzieci 
często nie pamiętają, którą cyfrę już „opuściły” i czy aby na pewno 
zapisały ją we właściwym miejscu.

Gdyby jednak zapisywać dzielenie w jednej linijce, wówczas więk-
szość wad podanych przed chwilą bardzo szybko rozpływa się… 
i znika problem ze słupkami.

W skrócie – idea polega na tym, że pomijamy w zapisie wynik 
iloczynu, natomiast resztę z dzielenia zapisujemy obok kolejnych 
cyfr. Nagle okazuje się, że dzieci z deficytami bardzo lubią ten 
nowy sposób i poziom błędów spada niemalże do zera. Magia? 
Otóż nie! Po prostu świeże podejście skoncentrowane na wyelimi-
nowaniu tego co stanowi problem. Wymaga to jednak pochylenia 
się nad dzieckiem – nad tym z czym sobie nie radzą (zwłaszcza te 
wymagające najwięcej pomocy jak i wsparcia).

Oczywiście konieczne jest wcześniejsze wyjaśnienie i pokazanie 
tego w jaki sposób następuje grupowanie wielokrotności, które po-
tem dzieci ćwiczą na konkretach (jako zabawa liczmanami takimi 
jak: patyczki, kasztany, kulki, guziki, monety, banknoty). Przykłado-
wo, gdy dzielimy liczbę 468 na 3, wówczas nasz wynik to 156. A jak 
to odczytać? Otóż 156 to oczywiście 100+50+6. Czyli najpierw na-
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stąpiło trójkowe pogrupowanie setek (3*100), dziesiątek (3*50) jak 
też jedności (3*6), co zapisujemy jako 300+150+18, co w sumie daje 
naszą wyjściową liczbę 468. Doskonale wiemy, że wszystkie dzieci 
lubią zabawę polegającą na grupowaniu (klasyfikowaniu), więc bez 
problemu są w stanie wykonać to zadanie.

Kwadratura koła

Powyższy przykład z dzieleniem pisemnym jest przede wszystkim 
pokazaniem bardziej efektywnego sposobu na to, aby dzieci mo-
gły poprawnie oraz szybko wykonywać to działanie pisemne. W tym 
miejscu pokażę coś co chyba większość osób uczących w szkole 
matematyki… niemal całkowicie pomija. Dlaczego? Otóż wydaje mi 
się, że brakuje akceptacji jak i zrozumienia podejścia opartego na 
odkrywaniu, tworzeniu oraz wyciąganiu wniosków. Jeśli bowiem po-
damy takie zagadnienia w którym dzieci będą mogły same tworzyć 
coś co mogą łatwo i szybko przekształcać, wówczas jest bardzo 
duża szansa na to, że pojawi się ciekawość orazchęć testowania 
rzeczywistości.

Wspomniałem o kilku elementach, które bywają zbyt często pomi-
jane. Czym są owe tajemnicze zagadnienia? Trzema elementami, 
które są nagminnie pomijane w nauce szkolnej (przy omawianiu koła 
i okręgu) są: czym tak naprawdę jest koło (okrąg), skąd się bierze 
wzór na pole koła oraz to czym jest magiczna i niezwykła liczba Pi.

Gdybyśmy zapytali dzieci (czyli ekspertów) czym jest koło, to 
prawdopodobnie powiedzą, że jest to figura, która jest okrągła. Za 
chwilę pokażę jak to wykorzystać.

Formalne definicje związane z kołem i okręgiem są zapewne bar-
dzo fachowe, ale uważam, że zdecydowana większość dzieci po-
trzebuje czegoś zupełnie innego.

W wielu książkach i podręcznikach matematyki możemy spotkać 
takie oto definicje:

Koło - jest to zbiór punktów płaszczyzny, których odległość od 
środka koła jest mniejsza bądź równa promieniowi r.

Okrąg- jest to zbiór punktów płaszczyzny równo odległych od 
jednego punktu, czyli środka okręgu.

A teraz spróbujmy nieco innego podejścia. Wychodzimy na dwór 
i poszukujemy (lub wcześniej zabieramy ze sobą) dwa patyki (kije) 
oraz sznurek (lub też wstążka albo grubsza nitka). Następnie znaj-
dujemy miejsce w którym wbijamy w ziemię jeden z patyków, na-
tomiast drugi jest w pewnej (stałej) odległości od pierwszego, ale 
dzieli je długość sznurka. Jedno z dzieci przytrzymuje patyk, który 
jest nieruchomy (środek koła), zaś drugie dziecko chodzi dookoła 
pierwszego, ale w taki sposób, aby sznurek był maksymalnie prosty 
(naprężony). W ten sposób jednocześnie rysuje na ziemi patykiem 
obwód koła (okręgu). Dopiero na tej podstawie możemy mówić o 
tym, czego doświadczyliśmy i czym jest narysowane koło, a dodat-
kowo czym się różni od okręgu.

To jest właśnie przykład tego, w jaki sposób powstaje wyobraże-
nie i zrozumienie koła i okręgu. Niemniej nie do końca mówi nam na 
temat tego skąd się ono wzięło. Przecież dzieci uwielbiają pytania, 
więc można chociażby zapytać dlaczego samochody jeżdżą na ko-
łach, prawda? Kolejne pytanie opiera się o to czy mogłyby (samo-
chody i dzieci) jeździć na „kwadratowych kołach”? I w tym momen-
cie mamy już kolejną część układanki.

Podążajmy zatem za głosem ciekawości i wyobraźni dziecka. Co 
by się stało, gdybyśmy wzięli kwadrat? Spróbujmy go chwilę potur-
lać i zobaczmy co się dzieje. Dzieci natychmiast zauważają, że albo 
podskakuje albo wydaje jakieś dźwięki. Stopniowo dostrzegą, że w 
przypadku, gdy coraz szybciej go turlamy (toczymy), to albo będzie 

się coraz bardziej (wyżej) odbijał od podłogi, albo zacznie wydawać 
coraz głośniejsze dźwięki… albo też jego rogi zaczną się zaginać 
bądź wykruszać. A stąd już płynie prosty wniosek, że takimi „kołami” 
byłoby raczej dość trudno jeździć.

No i właśnie na bazie tego prostego doświadczenia, mamy goto-
we ćwiczenie do wykorzystania na zajęciach w szkole. Potrzebna 
będzie nam duża kartka (najlepiej co najmniej formatu A4, a jesz-
cze lepiej nawet dwukrotnie większa). Wycinamy największy możli-
wy kwadrat. Następnie odcinamy wszystkie rogi w taki sposób, aby 
z kwadratu jako czworokąta foremnego powstawały kolejne figury 
foremne – czyli ośmiokąt, 16-kąt i 32-kąt.

I już widzimy, że każde dziecko szybko samodzielnie przekona 
się, że odkrywając te właściwości… nagle otworzy sobie drzwi do 
kolejnych wniosków. W zależności od tego czego dotyczy lekcja, 
możemy pytać o to ile boków styka się z podłogą w każdym z wielo-
kątów, który z nich będzie najbardziej podobny do koła czy też który 
najciszej poruszałby się podczas toczenia (turlania). Na kolejnych 
(lub nawet wcześniejszych) zajęciach można oczywiście wykorzy-
stać figury do tego, aby zapytać ile połączeń mają między sobie 
wszystkie wierzchołki. Z automatu daje nam to już wiedzę do tego 
czym jest przekątna, która z nich jest najdłuższa (i dlaczego akurat 
ta, a nie inna), a nawet wspominamy o tym ile jest możliwości, gdyby 
przy dużym stole usiadło 16 osób i każda zechciała przywitać się 
z pozostałymi (tak, to właśnie będzie w szkole średniej w temacie 
kombinatoryki!).

Magiczna liczba PI

Magiczna liczba Pi to kolejny problem z którym stykają się 
nie tylko dzieci, ale i młodzież z ostatniego etapu edukacji po-
wszechnej. W szkole średniej młodzież liczy jakieś zadania 
i większość z nich kompletnie nie rozumie czym jest ta dziw-
na liczba Pi. Doskonale jednak pamiętają, że ma wartość 3,14…  
(i coś tam po przecinku),ale już wyjaśnienie tego dlaczego akurat ma 
taką wartość a nie inną, jest całkowicie poza ich zasięgiem. Czyżby 
była to wiedza tajemna? Liczymy a nie wiemy co… i po co?

Zastanówmy się co by się stało, gdybyśmy wykorzystali ćwicze-
nie z poprzedniej lekcji? Otóż jeśli weźmiemy te figury, to szybko 

Kwadrat i ośmiokąt w akcji – co się stanie jak obetniemy rogi kwadratowi?

Ośmiokąt i jego brat 16-kąt w akcji – co się stanie jak obetniemy rogi 
ośmiokątowi?
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możemy sprawdzić doświadczalnie co będzie, gdy w każdej z nich 
zmierzymy obwód (sumę długości wszystkich boków) oraz podzie-
limy ten wymiar przez najdłuższą linię prostą (odcinek), który prze-
biega między dwoma dowolnymi punktami danej figury. I znowu 
magicznie okaże się, że pojęcia związane z wielokątami, kołem i 
okręgiem – przekątnej, cięciwy, promienia oraz średnicy… nagle 
będą tak jasne i naturalne, że nikt nie będzie musiał o nie pytać. 
Powszechnie dostępna wiedza matematyczna mówi, że liczba Pi to 
stosunek obwodu do średnicy. W przypadku dzieci możemy śmiało 
zapytać o to jaka jest najdłuższa krzywa linia w kole (okręgu), a 
potem zapytać jaka jest najdłuższa linia prosta (tworząca odcinek) 
łącząca dwa dowolne punkty w kole (na okręgu).

RODZAJ WIELOKĄTA (foremnego) KWADRAT (4) OŚMIOKĄT (8) SZESNASTOKĄT (16)

OBWÓD (suma długości wszystkich boków) 40  

NAJDŁUŻSZY ODCINEK w danej figurze (przekątna) 14  

Przybliżona wartość liczby Pi – iloraz obwodu do przekątnej 2,8571   
  (z dokładnością do 4 miejsc do przecinku)

Najdokładniejsza wartość liczby Pi 
(z dokładnością do 4 miejsc do przecinku) 3,1415  

BŁĄD POMIARU 0,2844  
(różnica między liczbą Pi i naszym wynikiem)

Poniższa tabela pokazuje nam dane, które zostały uzyskane 
na podstawie eksperymentu – przeprowadzonego doświadcze-
nia oraz samodzielnych ćwiczeń (testów). Co niezwykle istotne 
– może je wykonać każde dziecko jeśli tylko będzie miało za-
pewnione odpowiednie warunki i proste narzędzia. Przy nieco 
niższym poziomie kompetencji matematycznych dziecka (dużymi 
problemami z liczeniem) warto wykorzystać kalkulator do wszel-
kich obliczeń. Nie tylko będzie to gwarancja poprawnego wyniku, 
ale i przyspieszenie procesu odkrywania, aby był czas na wycią-
gnięcie i zapisanie wniosków. Te bowiem są kluczowe dla zrozu-
mienia!

Zrozumiem POLE KOŁA, wtedy gdy rozciąć go zdolam…

I jeszcze krótko na temat pola koła. Bez eksperymentu polegającego na tym, że dzieci będą mogły samodzielnie rozciąć koło na 
mniejsze części i ułożyć je obok siebie (patrz rysunek) nie ma mowy o tym, aby zrozumiały istotę tego, dlaczego pole koła wyraża się 
właśnie takim a nie innym wzorem. Natomiast gdy ten test wypadnie dobrze, wówczas wzór na pole koła będzie można automatycznie 
samemu stworzyć. 

podane w artykule przykłady wyraźnie pokazują, że przy odro-
binie wysiłku i zmianie podejścia można realizować przynajmniej 
dwa niezbędne w nauce elementy: ciekawość związana z tym cze-
go się obecnie uczymy oraz możliwość samodzielnego testowania 
i odkrywania istoty danego zagadnienia. A to wszystko razem spra-
wia, że następuje nie tylko zrozumienie, ale również tworzymy po-
czucie sprawczości. Dziecko doświadcza na sobie, więc nie tylko 
wie, ale i czuje, że już umie!Zapewne będzie chciało się pochwa-
lić swoją wiedzą i umiejętnościami, a to jeszcze bardziej utrwali 
zrozumienie treści bądź wywoła kolejne pytania. Dzięki temu pro-
cesowi dziecko uruchamia wyobraźnię, pobudza ciekawość oraz 
następuje poszukiwanie odpowiedzi na pytania. I chodzi właśnie 

o te pytania, które pojawiają się nie tylko na zajęciach, lecz również 
po opuszczeniu szkoły (zajęć) przez dziecko. W ten sposób nauka 
łączy się z poczuciem sensu, odczuwania radości oraz tworzenia i 
odkrywania matematycznych cudów jak i tajemnic. Po latach nauki 
człowiek dorosły doskonali nie tylko swój „matematyczny umysł”, 
ale także rozwija swoje zasoby związane z krytycznym myśleniem, 
wnioskowaniem oraz tworzeniem tego czego nie widać na pierw-
szy rzut oka. A to bezpośrednio przenosi się na zrozumienie świata 
wokół nas i jednocześnie czerpania większej radości z nauki jako 
istotnego elementu udanego życia.

Tomasz Pintal

Podsumowanie: 
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Przygoda z logiką  
- łamigłówki, gry planszowe

Co mówią przepisy?

Podstawa programowa matematyki wymaga rozwijania kompeten-
cji, takich jak: kreatywność, innowacyjność, a także kompetencji języ-
kowych uczniów, w tym wyposażenie uczniów w umiejętności umoż-
liwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i 
zrozumiały, a więc i logiczny. Inny punkt wymaga wyposażenia dzieci 
w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów 
literackich i innych tekstów kultury – podstawą oczywiście jest czy-
tanie ze zrozumieniem. Dalej cytujemy podstawę programową: duże 
znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w do-
rosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komu-
nikacja i współpraca w grupie.

Następne wymagania: szkoła wspiera rozwój mechanizmów ucze-
nia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji sa-
modzielnego uczenia się.

Na stronie 27 jest podane, że programowanie (informatyka wspo-
maga kształcenie takich umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyj- 
ne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pra- 
cy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej i efektywnej 
realizacji projektów.

Wszystkie wymienione wyżej kompetencje są kształtowane przez 
dobrej jakości łamigłówki oraz wyselekcjonowane gry planszowe.

Co byśmy chcieli?

Popatrzmy na te zagadnienia z innej strony, który nauczyciel ma-
tematyki nie marzy o tym, aby jego uczniowie byli biegli nie tylko w 
liczeniu, ale i w logicznym rozumowaniu, skrupulatności, uważności?

Który nauczyciel nie chciałby, aby każdy jego uczeń potrafił skupić 
się tak, żeby przeczytał tekst ze zrozumieniem i potem go samodziel-
nie zinterpretował? A jeśli jego zdanie jest odmienne od reszty klasy, 
aby miał odwagę bronić go z szacunkiem dla oponenta i bez ulegania 
autorytetom.

Który nauczyciel nie chciałby, aby jego uczniowie mieli świetne osią-
gnięcia w inżynierii, fizyce czy chemii? Kto nie chce kształcić do-
skonałych nauczycieli lub specjalistów o umysłach ścisłych, o wyso- 
kich umiejętnościach w zakresie inżynierii, analizy danych, matematy-
ki, informatyki, technologii i nauki?

Pokutuje mit, że matematyka jest trudna, ale przecież każde zda-
nie matematyczne da się wyprowadzić z kilku zdań znanych, jako ak-
sjomaty za pomocą tylko wnioskowań logicznych. W każdym innym 
przedmiocie potrzebna jest dobra pamięć, w matematyce – tylko logi-
ka, którą każdy ma w sobie i którą wystarczy nieco wyćwiczyć z wyko-
rzystaniem zabawy.

Czy istnieje jedna, uniwersalna i skuteczna dla wszystkich droga 
polubienia matematyki, ćwiczenia umiejętności, które ona wytrenuje? 
Tak, jest możliwe, aby wyleczyć w społeczeństwie „alergię na mate-
matykę” i jej często pejoratywne postrzeganie. Ten artykuł pokaże, co 
można zrobić i na ile to jest łatwe.

Gdzie jest matematyka?

Co to znaczy polubić matematykę? Wielu z nas przeraża perspekty-
wa poznawania trudnych wzorów i skomplikowanych zależności. Twier-
dzenie Talesa, czy Pitagorasa, co za różnica, i tak trzeba wykuć ja- 
kieś regułki na pamięć. I do czego to mi się przyda? Na pewno do 
niczego.

Pamiętajmy, że matematyka jest wszędzie: w sklepie warto umieć  
policzyć czy herbata w opakowaniu po 20 saszetek w porównaniu  
do opakowania z 15 torebkami jest droższa czy tańsza w przeliczeniu  
na szklankę napoju. W domu trzeba dać sobie radę z octem do grzy-
bów, ogórków lub innych warzyw: jak ze sklepowego octu dziesięcio-
procentowego zrobić sześcioprocentowy tak, aby był dobry do mary-
naty. Albo ile wziąć składników do babki wielkanocnej większej niż jest 
podane w przepisie.

Skoro matematyka jest wszędzie, to konieczne jest, aby była po-
strzegana, jako potrzebna codziennie każdemu przeciętnemu człowie-
kowi. Nie tylko, dlatego, że przyda mu się wiedzieć, czy zamawiając 
pizzę dla siebie samego woli mieć ją pokrojoną na sześć czy osiem ka-
wałków. Bo może sześć mu wystarczy a ośmiu nie zje. Ale także, dla-
tego, żeby mógł zawsze zmienić zawód czy zainteresowania: wszak 
szersza baza wiedzy to lepszy start w każdej dziedzinie.

Widać, więc, że warto poprawić to, jak postrzegana jest matematyka 
w społeczeństwie.

Którędy do sukcesu?

Sukces można osiągnąć bardzo prostymi metodami: wystarczy 
przedstawić dzieciom coś, co będzie dla nich atrakcyjne i co podniesie 
poziom zainteresowania liczeniem i logicznym myśleniem. Zaintereso-
wanie, zaciekawienie to klucz, od tego można zacząć. A dzieci mają 
tych cech najwięcej.

Czy warto sięgać po nowe narzędzia i pomoce? Ależ tak! O ile zda-
jemy sobie sprawę, że ich rolą jest pomoc w nauce odpowiednich kom-
petencji, a nie wtłoczenie w głowy dzieci formułek i metod.

Spośród tych narzędzi warto wymienić:
● dobrej jakości łamigłówki,
● wyselekcjonowane gry planszowe,
● poznanie i ćwiczenie liczenia z pomocą liczydeł japońskich lub  
 chińskich
● poznanie i stosowanie zasad szybkiego czytania.

Szczególną rolę mogą odegrać powszechnie niedoceniane łami-
główki diagramowe. Na razie są one postrzegane, jako coś, co jest 
tylko dla tych, co posiedli jakąś wiedzę tajemną i są na pewno dziwa-
kami. Łamigłówki kupuje się przed długą podróżą i wyrzuca po jej za-
kończeniu, bo „nie mam czasu na takie głupoty, samo życie tworzy dla 
mnie łamigłówki”, „osoby szanujące siebie i swój czas nie zniżają się 
do takich rozrywek”, „ja robię jolki i to mi wystarcza, też są trudne”.

Nie wynaleziono jeszcze uniwersalnej metody rozwoju kompeten-
cji takich, jakie kształci matematyka. Ale poprzez m.in. rozwiązywanie 

Czy istnieje jedna, uniwersalna i skuteczna dla wszystkich droga polubienia mate-
matyki, ćwiczenia umiejętności, które ona wytrenuje? Jest możliwe, aby wyleczyć w 
społeczeństwie „alergię na matematykę” i jej często pejoratywne postrzeganie. Ten 
artykuł pokaże, co można zrobić i na ile to jest łatwe.
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łamigłówek można stymulować rozwój człowieka w taki sposób, aby 
mózg rozwijał się jeszcze lepiej. Jest tak duży wybór na rynku, że trze-
ba już zacząć odróżniać, które są dobrej jakości, a które nie służą do-
brym celom, oraz wiedzieć jak zastosować je w procesie nauczania.

W ciągu kilkunastu lat autorka otrzymała wiele argumentów prze-
mawiających za powyższą tezą. Dostarczyli ich nauczyciele, którzy - 
przeważnie korzystając z własnych egzemplarzy - dzielili się swoimi 
łamigłówkami z dziećmi w szkole. Zauważyli oni zmiany w jakości per-
cepcji i w umiejętnościach swoich uczniów.

Szczegółowe recepty

Zacznijmy od sposobów upowszechniania łamigłówek, bo lista jest 
krótka, ale wspaniale stymuluje nauczyciela do własnych przemyśleń i 
innowacji oraz doskonale ilustruje nasze tezy. Zaznajamianie uczniów 
z łamigłówkami powinno być miłe i przyjemne – rozwiązywanie musi 
nieść ze sobą poczucie przyjemności i satysfakcji, inaczej mija się z 
celem.

Oto jak to można robić.
● Nauczyciele wspólnie szykują odpowiednie łamigłówki po wybra-
niu któregoś z poniższych sposobów. Może to robić każdy nauczyciel, 
nie musi być matematyk. Dobrze by było, aby znał on i lubił łamigłówki. 
Przynajmniej sudoku i obrazki logiczne.

● Łamigłówki najprościej jest stosować, jako uspokajacze. Jest kla-
sówka na dowolnej lekcji. Zawsze znajdzie się jedna, dwie osoby, które 
zrobią wszystkie zadania przed czasem i siedzą bezczynnie czekając 
na resztę.

● Można dać uczniom łamigłówkę odpowiednią dla umiejętności 
dzieci. Na arkuszu może być też i więcej łamigłówek, jeśli do końca 
lekcji zostało więcej czasu, albo dziecko jest bardzo sprawne w tej 
dziedzinie. Można też dać arkusz z trudniejszą lub większą jedną ła-
migłówką.

● Rozwiązanie jednej lub większej liczby łamigłówek może być pre-
miowane plusem, pochwałą lub kumulacyjnym zbieraniem punktów, 
które przełożą się na podniesienie stopnia z danego przedmiotu lub z 
zachowania.

Jak się przygotować?

Wybieramy łamigłówki odpowiednie dla percepcji dzieci, którym  
chcemy je dawać. Nie musimy od razu szykować kompletu dla całej  
szkoły, wystarczy dla określonego rocznika. Jeśli takich dzieci, które  
szybko kończą klasówki jest więcej, to szykujemy więcej łamigłówek.  
Liczy się wielkość i stopień trudności zadań. Kartki można zafoliować  
i używać wielokrotnie w różnych klasach, albo pracowicie kopiować.  
Zapas powinien leżeć w umówionym i miejscu, żeby każdy nauczyciel 
mógł je pobrać wtedy gdy potrzebuje. Zapas, czyli 8-10 sztuk, po 1-2 
łamigłówki na kartkę. Format: wystarczy A5.

Można też stosować jako wypełniacze.
Czasem się zdarza, że nauczyciel idzie na zastępstwo na inny 

przedmiot i nie musi pracować zgodnie z planem.
●  Może przyjść do klasy z arkuszami łamigłówek i zrobić minikonkurs.
●  Może także pozwolić uczniom rozwiązać te łamigłówki bez kon- 
 kursu.
●  Albo może rozwiązać pojedynczo łamigłówki na tablicy tak, aby  
 każde dziecko miało szansę na podanie swojej propozycji wy- 
 konania kolejnego kroku.
● Można też rozwiązywać je w sposób kombinowany: dzieci, które wie- 
 dzą jak rozwiązać robią to same, a inne z nauczycielem na tablicy
● Świetnej zabawy dostarczy podzielenie klasy na 3-4 osobowe  
 zespoły, z których każdy będzie rozwiązywał tę samą łamigłówkę,  
 co 10 minut można przekazywać swój arkusz następnej grupie, co  
 pozwoli zauważyć podobieństwa i różnice w procesie rozwiązywania
● Albo każdej grupie można dać inną łamigłówkę i też przekazy- 
 wać, co kilkanaście minut do następnej grupki, albo pozwolić,  
 aby każdy zrobić swoje zadanie do końca.

Jak się przyszykować: można użyć tych samych łamigłówek, co 
w punkcie powyżej, wtedy szykujemy ich więcej, żeby zanadto się nie 
powtarzały. Łamigłówki na konkurs powinny mieć odpowiedni napis, 
żeby podnieść rangę rozgrywek. Format: A4 lub A5. Łamigłówek na 
kartce: 1-2 jeśli będą rozwiązywane w krótkim czasie, 3-4 jeśli mamy 
na to całą lekcję. Lepiej jest pracować na kilku łatwiejszych lub mniej-
szych łamigłówkach niż na jednej dużej, żeby szybciej była nagroda 
– rozwiązanie.

Łamigłówki dobrze spełnią swoją rolę, jako stymulatory dla dzieci 
słabszych niż średnia w klasie. Bazujemy tutaj mocno na ciekawości 
u dzieci.

Takie łamigłówki dajemy uczniowi bez specjalnego powodu, nieja-
ko na próbę, z jakimś pozytywnym komentarzem, np.: to jest raczej 
proste, zobaczmy czy ci się spodoba, bo jeśli nie, to spróbujemy z 
innym rodzajem lub stopniem trudności; warto się przyjrzeć tej meto-
dzie spędzania wolnego czasu, bo pomaga ona rozwijać wiele stylów 
myślenia.

Albo dajemy po dobrze zrobionym zadaniu: oto nagroda, pewnie ci 
się spodoba, jeśli nie, to znajdę coś innego. Taki komunikat wzbudza 
zaufanie, że świat ma dla ucznia coś dobrego a nie tylko same porażki 
i słabe stopnie.

Albo dajemy po jakiejś porażce, na zachętę, np.: to jest łatwe, spró-
buj poćwiczyć umysł, może jak się wyrobi to sięgniemy po coś trud-
niejszego. Sugerujemy tym samym, że mamy element (umysł), któ-
ry wymaga ćwiczenia i stajemy po stronie ucznia, bo jest to niejako 
wspólny problem. Uczeń czuje się wsparty, nie ma wrażenia, że jest 
osamotniony. Wtedy łatwiej walczyć o to, co lepsze i ma się większe 
osiągnięcia.

Jak się przyszykować: kilka rodzajów raczej łatwych i niedużych 
łamigłówek na kartkach A4 lub A5.

Łamigłówki nadają się na nagrody za drobne osiągnięcia.

Jak się przyszykować: w tym przypadku lepiej mieć kilka arkuszy 
w stylu dyplomu i tuż przed wydaniem dziecku napisać dedykację od-
ręcznie ładnym pismem. Taka kartka może być kolorowa, wtedy milej 
wyróżni się na tle innych kartek szkolnych. Stopień trudności: zaczy-
namy od łatwych i nie za dużych. Jeśli okaże się, że w klasie mamy 
osoby zaawansowane, to z czasem robimy dyplomy trudniejsze.

Bardziej pracochłonne jest zorganizowanie specjalnego konkursu 
dla większej liczby dzieci.

Na początek dajemy bardzo łatwe łamigłówki na zachętę i wraz z 
kolejnym etapem rozgrywek podnosimy stopień trudności.

Konkurs może być jednoetapowy z kilkoma zadaniami do rozwiąza-
nia i określonym czasem, np. jedna godzina lekcyjna. Może też trwać 
cały rok szkolny, wtedy, co miesiąc lub co dwa tygodnie należy umie-
ścić arkusz w określonym miejscu szkoły lub w Internecie i zbierać też 
w jednym miejscu rozwiązania.

Dobrym pomysłem jest zrobienie konkursu na szerszą skalę: dla 
regionu, okolicznych szkół, biblioteki, domu kultury itp. Zaangażować 
przy tym także np. uniwersytet trzeciego wieku, wyjść z konkursem na 
lokalne pikniki zwłaszcza jak jest ciepło.

Jak się przyszykować: łamigłówki można przyszykować tak, żeby 
w rozwiązaniu wychodziło hasło, np. Nasza szkoła najlepsza. Robi się 
to tak, że wybieramy warunki, jakie mają spełniać pola na planszach 
i prosimy, aby osoby rozwiązujące wypisały literki z określonych pól 
pod łamigłówką w odpowiednich kwadracikach. Kto otrzyma poprawną 
odpowiedź powinien coś wygrać, z tym, że nagrody nie muszą być du- 
że i poważne, może to być laurka, lizak. Chodzi o zabawę, a nie o wyścigi.

Ciekawym działaniem będzie wydanie dzieciom łamigłówki w dniu  
wywiadówki tuż przed wyjściem do domu wraz ze wskazówką, żeby za- 
pisały sobie ile czasu zajęło im rozwiązanie. Taką samą łamigłówkę/ła- 
migłówki rozdajemy rodzicom na koniec wywiadówki z taką samą wska- 
zówką oraz zachętą, aby porównali swoje czasy z czasami swoich 
dzieci. Zabawa może być przednia a taka rywalizacja jest pożyteczna.
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Taka zabawa może być wpisana na stałe w harmonogram wywia-
dówek. Z czasem trudność zadań może rosnąć, albo może być stała, 
żeby nie prowokować stresów, zabawa ma być przyjemna.

Jak się przyszykować: na początek dajemy bardzo łatwe łamigłów-
ki, żeby zachęcić uczniów. Następnego dnia pytamy dzieci, jakie były 
wyniki i o czym one świadczą. Chodzi o to, że wiek nie jest wyznacz-
nikiem, kto sobie da lepiej radę z łamigłówką. Wniosek może być taki, 
że każdy ma szansę rozwiązać swoją łamigłówkę i nie świadczy to o 
tym, kto jest lepszy tylko o tym, jakimi drogami podążają jego myśli i 
jakie ma style rozumowania.

Jeśli szkoła chce pokazać się od strony bycia aktywną i otwartą to 
może opracować ulotkę informująca o działaniach szkoły i rozdawać 
ją dla zachęty na dniach otwartych lub piknikach. Łatwo to zrobić ukry-
wając w łamigłówce litery jakiegoś swojego hasła promującego szkołę. 
Podobnie jak to już zostało opisane powyżej.

Co to znaczy łamigłówki dobrej jakości?
Dobrej jakości łamigłówka ma zawsze rozwiązanie i to dokładnie 

jedno. Można do niego dojść stosując tylko zasady logicznego myśle-
nia, a więc łamigłówki są demokratyczne, są dla każdego. Nikt nikogo 
nie musi uczyć, każdy sam pokonuje zagadkę, a kiedy opanuje jeden 
poziom - bierze się za następny. Na rynku jest wielki wybór łamigłó-
wek, więc ktoś kto opanuje jeden ich rodzaj może zająć się innymi i na 
nowo ćwiczyć umysł. Każdy kto zna cyfry może się nimi zajmować.

Jeśli są to publikacje w wersji papierowej, to muszą posiadać papier 
doskonałej, jakości, który pozwoli na wielokrotne bezkarne ścieranie i 
poprawianie. Formaty zeszytów powinny być wygodne, najlepiej, aby 
mieściły się w niewielkich torbach, okładki najlepiej foliowane i żeby 
nie niszczyły się od zabierania ich w podróż.

Tylko takie produkty mogą pomóc zmienić to, jak postrzegane jest 
rozwiązywanie łamigłówek. Należy dążyć do tego, aby nie było to ba-
nalne i wstydliwe dłubanie ołóweczkiem gdzieś w kąciku tylko, aby 
zeszyty były zabierane na spotkania towarzyskie i aby można było się 
nimi chwalić. Dobrze by było, aby obrazki logiczne tworzyli profesjo-
nalni graficy. Rozwiązanie ukazujące ładny element dodaje przyjem-
ności.

W jaki sposób można przekonać innych, że roz-
wiązywanie takich niby zwykłych łamigłówek jest 
warte zachodu?

Oto lista zalet, która podsumowuje doświadczenia nauczycieli w tej 
dziedzinie.

Łamigłówki uczą dyscypliny: Przed uczniem ukazuje się diagram 
i chociaż kusi go, aby natychmiast wziąć się do pracy, to musi się on 
powstrzymać od działań, aby przeczytać i zrozumieć zasady rozwią-
zywania; doświadcza, że to, co ma być najpierw zrobione, to musi być 
pierwsze, że nie da się zmienić kolejności pewnych działań; rozwiąza-
nie ukaże się z czasem w wyniku pracy, nie jest ono na kliknięcie, nie 
jest do otrzymania natychmiast. 

Łamigłówki uczą skupienia i czytania ze zrozumieniem: Zasady 
gry to kilka prostych zdań, których zrozumienie nie przekracza moż-
liwości przeciętnego sześcio- lub siedmiolatka, więc nawet dość nie-
cierpliwe dzieci powinny wytrzymać to napięcie; po ich przeczytaniu 
osoba otrzymuje nagrodę –  możliwość rozpoczęcia procesu rozwią-
zywania.

Łamigłówki uczą logicznego myślenia: Kolejny krok można wykonać dopiero, jeśli zauważy się logiczne zależności na planszy.
Łamigłówki wprowadzają w świat sumy i koniunkcji zdarzeń, dowodzenia twierdzeń, także nie wprost oraz pojęć funkcji takich jak przy-
porządkowanie. 

Łamigłówka typu architekt ilustruje przyporządkowanie każdemu domkowi dokładnie jednego zbiornika wg określonych reguł, które zawie-
rają w sobie zaprzeczenie alternatywy zdarzeń, czyli element dowodzenia twierdzeń
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Łamigłówki uczą krytycznego, niezależnego myślenia oraz wnio-
skowania: do każdego kroku rozwiązania trzeba podejść krytycznie, 
zwłaszcza jeśli jest to praca w grupie; należy wysłuchać drugiej osoby 
i albo jej przytaknąć albo zaprzeczyć używając logicznych, a więc bez-
względnie prawdziwych argumentów.

Łamigłówki uczą kreatywności i otwarcia na nowe: jest wiele 
rodzajów łamigłówek, jeśli ktoś wykształci system rozwiązywania jed-
nego ich rodzaju, to może podejść do innego i znowu być twórczym w 
poszukiwaniu stylów rozwiązań.

Łamigłówki poprawiają umiejętność wysławiania się i argu-
mentowania: rozwiązywanie w zespołach powoduje, że trzeba cza-
sem wytłumaczyć komuś, dlaczego zrobiło się taki a nie inny ruch i 
dobrze to uzasadnić.

Łamigłówki uczą spokoju: zawsze jest kolejny krok do wykonania, 
ograniczeniem jest tylko styl myślenia, jaki człowiek przyjął, a więc 
ma motywację, aby spróbować podejść do problemu z innej strony, 
szukać nowych sposobów rozumowania. 

Łamigłówki poprawiają pewność siebie: łamigłówki mają stopnie 

trudności; rekomendowane jest, aby zaczynać oczywiście od najła-
twiejszych; wtedy szybko otrzymuje się rozwiązanie, a po dojściu do 
końca wzrasta pewność siebie.

Łamigłówki uczą szacunku do siebie samej/samego: skoro roz-
wiązałam to zadanie a przedtem nie umiałam, to znaczy, że jestem (w 
tej dziedzinie) dobra, czyli w innej też mogę być dobra.

Łamigłówki uczą szacunku do innych: uczeń słabo uczący się 
czy z innymi problemami może być sprawny w rozwiązywaniu tej czy 
innej łamigłówki, przez co klasa widzi, że nie same stopnie określają 
„wartość” człowieka; ujawnia się to zwłaszcza podczas pracy w gru-
pie: na początku jest wiele miejsc, w których łatwo widać gdzie można 
postawić znak, kreskę, cyfrę, zamalować pole i zacząć rozwiązywa-
nie, ale przychodzi moment, kiedy każdy musi się zastanowić i wtedy 
jest możliwość, że osoba, która z nauką sobie nie radzi z różnych po-
wodów, może być pierwsza w znalezieniu następnego kroku; sposoby 
rozwiązywania, tzw. „sztuczki“ znajdują się w głowach, można ich się 
nauczyć, ale nigdy nie wiadomo, czy ktoś nagle nie odkryje nowej - to 
jest szansa dla takich uczniów, aby pokazać swój potencjał.

Jeden człowiek odkryje jedną regułę, a inny - drugą, każdy może się wykazać pomysłowością, skąd już krok do kreatywności.
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Łamigłówki uczą, że każdy jest inny: w zasadzie nie ma jednego 
usankcjonowanego sposobu podejścia do łamigłówek, każdy może, więc 
wymyśleć swój styl i nauczyć innych – jeśli zechcą słuchać, lub sam pod-
pytać i nauczyć się od koleżanek; jest to inna metoda stymulowania roz-
woju człowieka niż zazwyczaj używa się w szkole – tam dziecko otrzymu-
je algorytm i musi go opanować; przy łamigłówkach to dziecko wymyśla, 
znajduje algorytm, może się poczuć małym odkrywcą, kimś mądrym.

Łamigłówki uczą odwagi przy wystąpieniach publicznych i wal-
ki o własne zdanie: gdyby w grupie trafiły się argumenty zbijające 
z tropu (np. typu „argumentum ad personam”) uczeń może poczuć 
silnie, że ma rację i chcieć ją bronić; jest to łatwiejsze niż w dysku-
sjach innego typu, np. podczas omawiania tematów z języka polskie-
go, dlatego, że istnieje logiczny ciąg rozumowania, na którym może 
się oprzeć; jest to pożyteczne np. dla osób bliskich wykluczeniu.

Łamigłówki uczą samodzielności w podejmowaniu decyzji: to ja 
stawiam znaki na diagramie i moja pomyłka będzie tylko mnie koszto-
wała ścieranie i rozpoczynanie od nowa, polegam tylko na sobie i sama 
ponoszę konsekwencje, biorę odpowiedzialność za moje czyny.

Łamigłówki uczą dystansu do niepowodzeń: każdą łamigłówkę, 
której teraz nie rozwiążę, mogę odłożyć na jakiś czas i poczekać aż 
przyjdzie do mnie natchnienie i znajdę na nią sposób, kartka jest cier-
pliwa i wytrzymała, ołówek zawsze można zatemperować na nowo, a 
gumka jest pod ręką.

Łamigłówki zniechęcają do ściągania: jeśli ściągnę rozwiązanie 
od kogoś lub podejrzę w sekcji odpowiedzi to omija mnie cała radość 
twórczego myślenia i nie będę wiedzieć czy to zadanie jest dla mnie 
łatwe czy trudne, nie poznam tajemnicy „co jest na końcu”, nie spraw-
dzę się na tle innych osób;

W łamigłówkach jest pełna jawność walki: każdy sam zmaga się 
z łamigłówką i widać co osiągnął, nie da rady „zagadać” tematu lub 
zboczyć w wygodne rewiry;

W łamigłówkach nie ma kategoryzowania ludzi, typu ona jest 
lepsza a ona gorsza stopnie trudności nie są tym samym, co stopnie 
w szkole; zadanie oznaczone większą liczbą gwiazdek oznacza tylko 
to, że do jego rozwiązania potrzebne są sposoby, które osoba produ-
kująca łamigłówki uznała za wygodniejsze dla tego etapu pracy niż te, 
które zostały oznaczone mniejszą liczbą gwiazdek; podczas rozwiązy-
wania łamigłówek nie ma kogoś kto wygrywa czy przegrywa - każdy 
walczy sam ze sobą, każdy sam poprawia swoje wyniki.

Łamigłówki typu obrazek logiczny są tworzone przy pomocy profe-
sjonalnych grafików, odczuwa się przyjemność oglądając rozwiązaną 
już łamigłówkę, inaczej, niż kiedy ktoś rozwiązuje na czas, śpiesząc 
się i gubiąc doznania estetyczne, chociaż łamigłówki nie obrażą się, 
jeśli ktoś zamiast zamalowywania kratek będzie stawiał przecinki a 
tam gdzie ma być pusto umiejscowi kropki.

W łamigłówkach jest brak ograniczeń – czyli grać może każdy, 
kto tylko zechce! Czy to tak ważny element? Otóż okazuje się, że tak! 
Dlaczego? Otóż chociażby z uwagi na to, że nie ma znaczenia: płeć, 
wiek, kolor skóry, status materialny czy społeczny czy też poglądy lub 
przynależność do danej grupy. Słowem: w zawodach może brać udział 
zarówno ośmioletni chłopiec, jak i sześćdziesięcioletnia kobieta, oso-
ba bezrobotna oraz dyrektor banku.

Dzięki dobrej jakości łamigłówkom można także kształtować różne 
cechy charakteru

Najczęściej wymieniane są: cierpliwość, wytrwałość, pracowitość, radze-
nie sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność redukowania stresu czy też 
odporność psychiczna – zwłaszcza nie poddawanie się po porażkach.

Warto podkreślić, że jeśli spotykamy się z coraz trudniejszymi pro-
blemami, tym lepiej uczymy się je rozwiązywać. Dzięki dobrym łami-
główkom można pomóc w kształtowaniu charakteru i pożytecznych 
przyzwyczajeń. Na pewno wielu rodziców chciałoby, aby ich pociechy 
mogły wspomagać rozwój swojego charakteru. Można to osiągnąć 
także dzięki dobrej jakości łamigłówkom!

Dodatkowo łamigłówki mogą być pomocne w procesie socjalizacji. 
Na czym ma to polegać? Otóż osoba nieśmiała może zaprezentować 
innym to, że się nie jest aż tak nieśmiała, żeby nie zawalczyć o swoje 
zdanie podczas grupowego rozwiązywania łamigłówek. Z kolei osoba, 
która jeszcze nie opanowała zasad współżycia w grupie, stopniowo 
- dzięki współpracy, szukaniu pomocy dla siebie i pomaganiu innym 
będzie nabywała ogłady.

Wypada także podkreślić, że łamigłówki wykonywane w grupach są 
także dobrą okazją do integracji dla ludzi z tzw. grup wykluczonych. 
Przy odpowiedniej współpracy osoba niepełnosprawna ruchowo czy 
umysłowo może także rozwiązywać łamigłówki o różnych stopniach 
trudności a podczas zawodów zmierzyć się z osobami, które są w 
pełni sił.

Korzyści dla nauczycieli z gotowych zadań
Na polskim rynku wydawniczym znajduje się wiele gotowych łami-

główek przygotowanych do użycia w szkole. Mają one wiele cech waż-
nych z punktu widzenia nauczyciela. 
● gotowe zadania wraz z treścią
● zadania sprawdzone i jednoznaczne, brak pomyłek przy przepisy- 
 waniu
●  ładny skład
● nie jest wymagana biegłość i znajomość sztuczek.
● możliwość personalizacji, dodania loga szkoły lub wydarzenia, czy  
 sponsora

Łamigłówki są jak ocean:  
słoń może się wykąpać, a komar napić.

W tym miejscu podkreślę wyraźnie: aby rozwiązywać łamigłówki nie 
trzeba być ani inteligentnym, ani mądrym, ani nawet odpowiednio do-
rosłym czy bogatym. Może to robić każdy, gdziekolwiek i kiedykolwiek 
zechce!

Coraz bardziej popularne robi się rozwijanie pożytecznych kompe-
tencji już u dzieci 4-5-letnich, na długo zanim rozpoczną one stan-
dardową naukę, na przykład metoda dr Anety Czerskiej lub inne. Dla 
młodszych jest to niezwykła szansa na uczenie się bez stresu, po-
przez zabawę. Dla starszych jest sygnałem, że nie są „za starzy” i nie 
mają wymówki przed przystąpieniem do ćwiczeń umysłu.

Użycie łamigłówek to metoda naukowo-dydaktyczna, która być 
może posłuży kształtowaniu sprawności logicznego myślenia, naby-
waniu umiejętności wspomagających uczenie się i poznawanie. Po-
zwoli doskonalić takie sprawności intelektualne, jak analiza i synteza, 
przechodzenie od konkretu do abstraktu i od abstraktu do konkretu, 
uświadomi na przykład taką relacje jak: przyczyna – skutek; uświado-
mi stereotypy, ułatwi zrozumienie rzeczywistości.

Dodajmy jeszcze, że warto używać dobre gry planszowe. Są w sieci 
strony oceniające, które z nich mają, jakie zalety. Na przykład dość do-
bry blog scheherazade.znadplanszy.pl, ale są i inne, łatwo wyszukać.

Oprócz tego bardzo łatwo jest poinformować dzieci i rodziców, jak 
można ćwiczyć samemu sztukę szybkiego czytania ze zrozumieniem. 
Wystarczy poszerzać pole widzenia, szukać słów ważnych w tekście a 
książkę, z której chcemy się czegoś dowiedzieć zaczynamy czytać od 
spisu treści. Niech ludzie wiedzą, co jest możliwe i wartościowe i niech 
sami decydują o podnoszeniu, jakości swojego wykształcenia.

Zachęcam do poszerzania swojej wiedzy na temat tego, co jest możli-
we. Internet jest przebogaty w wartości, rozsądnie korzystajmy z niego.

Danuta Marciniak 

Współorganizatorka Memoriału Urszuli Marciniak, wraz z Fundacją Mate-
matyków Wrocławskich i Instytutem Matematycznym  Uniwersytetu Wrocław-
skiego - są to otwarte i bezpłatne zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagra-
mowych, mające na celu szerzenie i popularyzowanie logicznego myślenia i 
podnoszenie kultury matematycznej.

Zaangażowana w dzieło wspierania oddolnych inicjatyw nauczycieli i rodzi-
ców, które poprawiają jakość nauczania, koordynatorka działań na rzecz popu-
laryzowania łamigłówek jako panaceum na braki w kompetencjach, działaczka 
społeczna, aktywistka miejska.
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Jak rozwijać kreatywność?
wszyscy mają równe szanse

w wymyślaniu dobrych pomysłów!

Aby coś naprawdę  wymyślić na nowo, trzeba pokonać grawitację doświadczenia i pozwolić myślom pofrunąć i po-
fantazjować. Czasami trzeba też pokonać nawyk nadawania ograniczeń własnemu myśleniu. Na szczęście można 
swoją kreatywność rozwijać, tak jak ćwiczymy swoją kondycję fizyczną. Im bardziej ćwiczymy, tym się lepiej czujemy 
i piękniej wyglądamy. Tak samo jest z myśleniem. Ćwiczmy więc nasze myślenie!  Porusz głową!  Rozruszaj leniwe 
komórki! Pogimnastykuj we wszystkie strony! Daj sobie szansę! 

Ludzie owładnięci jakąś ideą są uważani za głupców... 
Dopóki ta idea nie odniesie sukcesu! (Mark Twain)

Kreatywność to zdolność do:
o	Dziwienia się
o	Odwracania kota ogonem
o	Zadawania naiwnych pytań
o	Przyglądania się rzeczywistości na nowo
o	Otwartości 
o	Wytrwałości

Kreatywność lubi:
o	Odwagę nie zależnie od tego, co sobie inni pomyślą. Odwagę  
 w przekraczaniu stereotypów i wygodnych nawyków.
o	Poczucie humoru to najważniejsza dyspozycja człowieka krea- 
 tywnego. Wyobrażasz sobie kreatywnego ponuraka? 
o	Pozytywne myślenie bez tego ani rusz, to pozytywne myślenie  
 uwalnia nas od grawitacji rzeczywistości
o	Kolorowe kapelusze, właściwe narzędzia myślenia oraz roz- 
 grzewki polisensoryczne, ale będzie o tym kiedy indziej, kto  
 wie, ten wie.

Czy wiecie, że jeżeli między kurą a kupką ziarna postawi się ka-
wałek siatki – będzie ona próbowała dodziobać się do ziarna przez 
oczka siatki ... do upadłego (w pełnym tego słowa znaczeniu) i nie 
zrobi kilku kroków dalej, aby obejść siatkę.

No cóż, kura słabo myśli. A człowiek: myśli, że myśli dobrze 
(„myślę, więc jestem”) i z całym swoim oprzyrządowaniem inteli-
gencji - wali w siatkę ( cokolwiek to znaczy)!

Mordercy pomysłów

Czy znasz morderców pomysłów? 
Nie mam oczywiście na myśli tych paru osób, które teraz przy-

chodzą ci do głowy.  Chodzi mi o morderców pomysłów, którzy 
pasożytują w naszych głowach , w naszym myśleniu ( brr, brzmi to 
okropnie, ale może przyniesie efekt, o który chodzi).

Pomyśl o różnych pomysłach, które przechodziły ci przez głowę, 
a potem przeczytaj listę głosów krytyczno-oceniających, które być 
może słyszysz w swojej głowie. Może któryś zwrot jest ci znajomy. 

o	To nie zadziała! 
o	Tak nie można!
o	To głupie! 
o	To bzdura! 
o	Już to robiliśmy!   

o	Tak nie można myśleć; to nielogiczne!
o	Jest za późno na to... 
o	Jest za wcześnie na to ... 
o	Nie czas teraz na...
o	Jestem na to za młody
o	Jestem na to za stary
o	To niemożliwe!   
       

Pewien człowiek „źle” dobrał klej i... tak powstały pierwsze żół-
te karteczki, które się przyklejają „trwale inaczej”.

Pewien pułkownik po przejściu na emeryturę i kilku latach 
wdrażania pomysłu – założył bar „szybkiej obsługi kurczaków”  
- znaną dziś sieć na całym świecie.  

Pewien kompozytor, na początku minionego wieku, patrząc na 
klucz wiolinowy, wpadł na pomysł popularnego dziś spinacza do 
papieru.

W pewnym kraju, z braku miejsca przy jego zapotrzebowaniu, 
zaczęto hodować sałatę na panelach ustawionych pionowo.

W innym kraju z pomysłu, aby „truciciele środowiska” stali się 
bardziej odpowiedzialni za to, co robią, wprowadzono ustawę, 
że ścieki przemysłowe z fabryki do rzeki muszą być ulokowane 
przed punktem poboru wody przez tęże fabrykę.

Kreatywność to nie wiedza, ale stan ducha!

Każdy stan rzeczy można zmienić na lepsze... W tym wypadku 
nie ma punktu „dosyć”. Zresztą każdy układ – nawet odbierany na 
początku jako idealny, z czasem ulega zmianie: zmieniają się oko-
liczności, zmieniają się wymagania zewnętrzne i wewnętrzne, otwie-
rają się nowe możliwości, docierają nowe informacje, wreszcie – ten 
początkowo idealny układ podlega procesom starzenia się.

Mówiąc poważniej – jeżeli dany układ, dana struktura tkwi w sta-
nie nie zmienionym bardzo długo, z czasem przechodzi z kategorii 
„nowoczesnej innowacji” do kategorii „eksponat muzealny”. 

Teraz kolej na ciebie - jeśli chcesz – wymień/odpowiedz:
1. Pięć najgłupszych zasad, którymi się kierujesz?
2. Najoryginalniejszy błąd, przez ciebie popełniony?
3. Najbardziej nierozsądna idea, którą wypróbowałeś?
4. Co najdziwniejszego przydarzyło ci się w ostatnim roku?
5. Najbardziej szalona idea, która Ci teraz przyszła do głowy?

 

Zrób TEST Jaki  jesteś?

1. Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem przez wieś, zaga-
piłeś się na przelatujące stado bocianów i niestety... wjeżdżasz 
w stadko kur. Kilka z nich padło. Co robisz?

Co jest zabronione?

Zabronione 

TAKTYKA  KURY 
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a) zbierasz je z myślą o drobiowej kolacji  
b) odwozisz je na pogotowie    
c) szukasz właściciela, aby zapłacić za straty   
d) płaczesz nad ich tragicznym końcem  

2. Na przyjęciu zostajesz oblany czerwonym barszczykiem. 
Twoja kreacja (jasna suknia lub jasny garnitur) wygląda jak 
przygotowana na „wieczór z wampirem”
a) Biegniesz szybko oddać strój do pralni  
b) resztką barszczu uzupełniasz kompozycję stroju, aby wyglądała  
 jak z nowej kolekcji od Guiliamo  
c) płaczesz z wściekłości      
d) pocieszasz sprawcę, że nic się nie stało   

3. Wybierasz się na zakupy do hipermarketu. Jak na ogół „działasz”?
a) kupujesz zawsze za dużo 
b) kupujesz dokładnie według listy 
c) czasem skusi cię coś extra 
d) na zakupy wysyłasz kogoś innego 

4. Dostajesz w prezencie książkę - romans, jaki jest twój spo-
sób czytania?
a) Przeglądasz i czytasz zakończenie 
b) Czytasz od deski do deski 
c) Wolisz naprawić kran A
d) Zaopatrujesz się w pudło chusteczek 

5. Siedzisz nad jakąś ważną pracą do wykonania na jutro. 
Dzwoni telefon... odbierasz i słyszysz, że... twoja daleka rodzi-
na chce cię odwiedzić. Co robisz?
a) udajesz, że to pomyłka 
b) rzucasz wszystko i zaczynasz sprzątać mieszkanie 
c) prosisz, aby po drodze zrobili zakupy 
d) umawiasz się z nimi za 2 godziny 

6. Dobierasz kafelki do łazienki. Jak to robisz?
a) Wybierasz długo i starannie 
b) Wszystko jedno, byle były seledynowe 
c)  Wybierasz takie, które łatwo myć 
d) Szukasz niebieskich w różowe pantery 

7. Na ulicy zatrzymuje cię policjant. Co robisz?
a) Sięgasz po dowód osobisty 
b) Zaczynają ci drżeć ręce z nerwów 
c) Prostujesz się i uśmiechasz szeroko 
d) Szybko wymyślasz nowe imię i nazwisko 

8. Czujesz niewielki, ale dokuczliwy ból w klatce piersiowej. 
Co robisz?
a) Zaczynasz straszliwie się zamartwiać 
b) Kartkujesz encyklopedie zdrowia 
c) Rozpoczynasz serię ćwiczeń oddechowych 
d) Bierzesz wolne i idziesz do lekarza 

9. Ktoś robi  ci znienacka zdjęcie na ulicy.
a) Robisz głupie miny 
b) Prostujesz się i poprawiasz ubranie 
c) Chcesz wiedzieć o co chodzi? 
d) Zaczynasz się denerwować 

10. Zaniosło cię na bezludną wyspę. Czego najbardziej by ci 
było brak?
a) Mapy, kompasu i telefonu 
b) Twoich ulubionych kapci z pomponem 
c)  Możliwości wysłania pocztówek do przyjaciół 
d)  Supermarketu 
 
11. Wybierasz się na spotkanie w sprawie nowej pracy. Jak się 
ubierzesz? Co to będzie?

a) Coś wygodnego 
b) Coś w ulubionych kolorach
c) Elegancko i nobliwie
d) Charakterystycznie i ekstrawagancko 

12. Wybierz kolor:
a) Fioletowy 
b) Brązowy
c) Granatowy
d) Czerwony 

Z a z n a c z  s w o j e  w y n i k i !

 

Przewaga (E) TYP Emocjonalny  
W życiu raczej kierujesz się emocjami. Bardzo wszystko przeży-
wasz. Wolisz sytuacje znane niż nowe, co może ci utrudniać ka-
rierę zawodową, a także stwarzać pewne trudności w życiu oso-
bistym. 
Nasz rada: Nie przejmuj się całym światem, daj światu i sobie ode-
tchnąć. Od czasu do czasu zastosuj strategię „a niech tam!”, zrób coś 
nieoczekiwanego  i przestań się martwić co inni o tym pomyślą.

Przewaga (P) TYP Praktyczny  
W życiu lubisz sytuacje proste, jasne, rzeczy wygodne, sprawy 
nieskomplikowane. Nigdy nie postawisz sobie na biurku szklanej 
kuli i nie pójdziesz do wróżki (chyba że ktoś zapewni cię, że prze-
powiada samą prawdę). Słuchasz tylko osób kompetentnych, ale 
rzadko – własnej intuicji.
Nasza rada: Spróbuj czasem pogapić się na chmury i powędrować 
bez celu... bo tam mieszkają pomysły i przygody. 

Przewaga (K) TYP Kreatywny   
Jesteś nieco szalony, sypiesz pomysłami, które niestety rzadko 
realizujesz. Lubisz wywoływać śmiech i być w centrum zaintere-
sowania. Niektórzy się nieco ciebie obawiają ponieważ nigdy nie 
wiadomo co wymyślisz! 
Nasza rada: Życie to nie pole do łapania motyli Wyląduj czasem na 
ziemi i zrób coś praktycznego.

Przewaga (O) TYP Odpowiedzialny  
Jesteś odbierany jako osoba na której zawsze można polegać, 
choć także – jako osoba nieco sztywna. Odpowiedzialność za 
wszystko jest raczej męcząca, więc w skrytości ducha masz ocho-
tę trochę odpocząć.
Nasza rada: Zrób coś czasem po prostu dla siebie! Zaplanuj cho-
ciaż dwa dni w miesiącu „na wolne od obowiązków”. Nieco humoru 
nigdy nie zawadzi!

Małgorzata Taraszkiewicz

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12
a)   P  P  E  K  K  O  O  E  K  O  P  E 
 b)  K  K  O  O  E  E  E  O  P  E  E  O
c)  O  E  K  P  P  P  P  K  O  K  O  P
d)   E  O  P  E  O  K  K  P  E  P  K  K
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Kreatywna 
ewaluacja 
Postaw dwie kapusty,  
rozdaj uczniom patyczki. 

Jak korzystać z kapusty?

Jeśli podobała się lekcja 
wbij patyczek w BIAŁĄ  
KAPUSTĘ 

Jeśli nie podobało Ci się… 
(uups!) wbij patyczek  
w CZERWONĄ KAPUSTĘ 

Możesz poprosić  
o komentarze na karteczkach…  
i masz informację zwrotną!
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A teraz przeczytaj powyższe zdanie od tyłu 
i dokonaj wyboru :)

POZYTYWNIE
MYŚLEĆ ZACZNĘ

TYLKO 
JEŻELI

WSZYSTKO  
SIĘ ZMIENI…

EDUKACJAINNOWACJA.pl


