
MAM DZIECKO  
W SZKOLE
bezp łatny  magazyn 
dla rodziców, uczniów i nauczycieli
o wspólnych sprawach i problemach
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Nie 
obawiaj się 
kroczenia 
naprzód 
powoli. 

Obawiaj się 
stania 

w miejscu.
przysłowie  
japońskie

  DOBRA szkoła
opłaca się WszYsTkIM    str. 2-3

  str. 7klimat w szkole

I Ty możesz zostać  
naukowcem!                      str. 12

z początkiem roku szkolnego rozpoczynamy kampanię na rzecz rozwijania kom-
petencji uczenia się i profilaktyki trudności szkolnych. Proponujemy zMIaNĘ PER-
sPEkTYWY! Bez narzekania i obwiniania wszystkich, którzy chodzą do szkoły 
(a więc uczniów, ich rodziców i ich nauczycieli oraz pozostałych decydentów tej opo-
wieści) – WsPÓLNIE działajmy na rzecz porozumienia się, współpracy i podziału ról 
zgodnie z pełnionymi funkcjami. Uczeń to uczeń, a nie UCzoNY; ponadto uczeń to 
osoba na drodze swego rozwoju. W tym rozwoju wspierają go WsPÓLNIE rodzice 
i nauczyciele – każdy w zakresie pełnionej roli i kompetencji!  

Nie czekajmy na lepsze czasy – kreujmy lep-
szy czas! Cała Polska uczy się efektywnego 
uczenia się – zrozumienia jego zasad, reguł, 
tajników… Przyda się każdemu – a Wielki 
Test – za rok i przez całe życie J

Dziecko w szkole to uczeń  
– a nie UCzoNY!               str. 15

Uczymy się mnemotechnik  str. 10

Cała Polska 
uczy się 

efektywnego 
uczenia!

  str. 7zgodnie z prawem
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Nie tylko osoby zajmujące się edukacją mają silne poczucie iż dotych-
czasowa praktyka  nauczania szkolnego jest już nieskuteczna. 

Na szkołę narzekają uczniowie, rodzice... i sami nauczyciele!

(Nie wspominamy już o instytucjach profesjonalnie powołanych do dzia- 
łań na rzecz edukacji, które czują wyraźnie, że obecny stan rzeczy jest 
mało satysfakcjonujący).

o kryzysie szkoły i edukacji mówi się zresztą na całym świecie. z kim-
kolwiek się rozmawia z tzw. „obszaru” w anglii, szwajcarii, Francji, szwecji, 
Danii, Usa itp., zawsze podstawowym tematem jest problem wyczerpania 
się funkcjonującego modelu praktyki szkolnej -  kRYzYs szkołY i po-
trzeba wprowadzenia zmian na lepsze... zmian na rzecz Lepszej, INNEJ, 
NoWEJ szkołY.

Wniosek pierwszy może brzmieć tak: ten problem - kryzys w edukacji 
ma charakter ogólnoświatowy, więc wynikać może z pewnych tendencji 
ogólnych.

Teraz pora na bajkę… dawno temu 

Wyobraźmy sobie program nauczania i model szkoły dla ucznia - nean-
dertalczyka.  Wiedza i umiejętności potrzebne do funkcjonowania: prze-
życia i rozumienia świata mogła być sprowadzona do takich problemów 
jak: łowiectwo, podtrzymywanie ognia i posługiwanie się pięściakami 
(z niedokładnie obrobionego kamienia). 

W neolicie - program mógłby zostać poszerzony o: lekcje rysunku na 
skałach, produkcji i posługiwaniu się nowymi narzędziami, np. drapacza-
mi, rylcami i grotami do strzał, ewentualnie, dla zaawansowanych - bu-
downictwo. obrzędy i rytuały inicjacyjne „wyrównywały” poziom symbo-
liczno-emocjonalny (duchowy). Wszystko to składało się na niezbędny 
pakiet „umiejętności życiowych”. 

zmiany następowały powoli. a człowiek miał czas się do nich przygo-
tować.

Parę tysięcy lat później...

zobaczmy co się dzieje obecnie: przyrost wiedzy na świecie (lub inaczej 
liczba wiadomości) podwaja się co kilka lat (w informatyce), co 10-12 lat 
w naukach ścisłych i technologiach.  W zakresie zaś nauk humanistycz-
nych nadzwyczaj trudno jest ustalić  podstawowy kanon  tzw. wykształco-
nego (lub obytego) człowieka.  (I całe szczęście!). 

zatem człowiek, aby sprostać zmieniającej się rzeczywistości: rozumieć 
ją, wpływać na nią i ją współtworzyć MUsI  się uczyć całe życie! Nie istnie-
je punkt DosYĆ!  Więc - prawdopodobnie, potocznie mówiąc, należy Go 
nauczyć: jak się samemu uczyć, jak oceniać swoje postępy i jak planować 
swój stały rozwój, stałe doskonalenie swych umiejętności i wiedzy. Jak to 
robić „na własną rękę”.

Coraz bardziej uświadamiamy sobie, wszystkich ludzi łączy jedna 
jedyna cecha wspólna - każdy jest inny!

Terminy: zmiana, ruch, różnorodność, tolerancja, specjalizacja, zaczy-
nają wyznaczać główny trop myślenia o człowieku i jego funkcjonowania 
w świecie.

kończą (skończyły?) się czasy wielkich narracji, wielkich mędrców, 
omnipotentnych erudytów. Nikt nie ma patentu na całość.

Jak więc zostać jasnowidzem i przewidzieć jaka konkretna wiedza i 
jakie konkretne umiejętności przydadzą się naszemu uczniowi za kilka 
(kilkanaście) lat, kiedy wejdzie on na rynek pracy, kiedy zacznie żyć w 

określonej rzeczywistości (trudnej teraz do zdefiniowania, bowiem  także 
podlegającej nieuniknionym procesom zmian). 

● Jaki będzie ten świat? 
● Czy będzie to jeszcze bardziej zatomizowana rzeczywistość? 
● Czy będzie zapotrzebowanie na specjalistów od wybranego skrawka  
 świata? 
● Czy ludzie będą jeszcze pisać do siebie listy, czy tylko wysyłać informa- 
 cje e-mailem? 
● Czy będzie zapotrzebowanie na specjalistów globalnych? 
● Już teraz najpopularniejsze książki to - streszczenia streszczeń!
● a co z interakcjami międzyludzkimi, emocjami i uczuciami? 
● Czy człowiek przyszłości to człowiek samotny?

 Więc - czego uczyć?

Z badań wynika iż dzieci i młodzież przy całym tym radze-
niu sobie z „elektronicznym” światem (często daleko lepiej 
niż my - dorośli), ma problemy, których nie rozwiąże żaden 
komputer (przynajmniej tymczasem). Jest to jeden z najważ-
niejszych problemów człowieka, od wieków brzmiący tak 
„kim jestem, dokąd idę i po co to wszystko?”

 Potrzeba sensu, włączenia się w jakąś większą całość, 
zrozumienie samego siebie i kierunku własnej drogi życiowej 
jest ponadczasowa!

Problem ten niegdyś był załatwiany serią specjalnych ceremonii i obrzę-
dów, w tym inicjacją w dojrzałość. Teraz - nie ma prawie nic. zaś potrzeba 
wspólnoty, wrażeń, uczuć i wreszcie potrzeba znalezienia jakichkolwiek 
„połączeń” by włączyć się z poczuciem sensu w  rzeczywistość domaga 
się zrealizowania! U każdego!

W tych najważniejszych obszarach, jakimi są m.in.: kształtowanie obra-
zu samego siebie, kształtowanie relacji ja-świat, pokonywanie problemów 
osobistych i społecznych, które docierają do świadomości dzieci (jak prze-
moc, alkoholizm, narkomania, zagrożenia ekologiczne, do takich proble-
mów jak jaką wybrać drogę życiową, jak kształtować swoją przyszłość) 
- dzieci są pozostawiane same sobie…

W pewnym momencie zaś - wymaga się, aby dziecko zachowywało się 
w sposób „dorosły”, odpowiedzialny!

a więc ludzie robią co mogą, co wiedzą, robią to, czego się nauczyli, 
zaobserwowali w swoim świecie, aby czuć się dobrze, tak jak potrafią.

Jedni mają szczęście wychowywać się w przyjaznym im, korzystnie sty-
mulującym rozwój środowisku, inni mają mniej szczęścia. (ale to przecież 
nie ich wina!). zatem poddawani są (mniej lub bardziej) chaotycznej sty-
mulacji: różnej jakości oddziaływań wychowawczych domu i środowiska 
rówieśniczego, mass mediów, lektur, kina itp.

A szkoła przypomina wieżę Babel! 

Kilkanaście języków opisywania i wyrażania świata: biologia, fizyka, ma-
tematyka, język ojczysty i języki obce, geografia, historia... 

Czym się żywi euglena, jaką rybę jadł Wokulski, wzór na prędkość świa-
tła, Urszulka i jej poetyckie talenty, bogactwa mineralne Meksyku, cierpie-
nia młodego Wertera i krucjaty dziecięce... Nowa lekcja, nowy język, inna 
epoka. zdarza się, że uczeń nawet się nie dowie, że cały czas jest mowa 
o tym samym! Fakty, daty, wykresy, słówka, wzory, skrawki... rozrzucona 
układanka świata do zapamiętania i zapomnienia.  

Dobra szkoła 
opłaca się Wszystkim
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Dociekliwe dziecko szuka połączeń i pyta nauczyciela fizyki: czy efekt 
fotonowy występuje w fotosyntezie? No tak, to było zbyt trudne pytanie...  

Co dalej? Jak można na to zareagować? Co można zrobić, aby 
czas spędzony przez ucznia w szkole, tj. około 20 tysięcy godzin, 
był dla niego pożyteczny? 

Bo jeżeli będzie to czas pożytecznie i sensownie spędzony - wtedy 
i praca nauczyciela będzie odbierana jako pożyteczna i sensowna! 

zmieni to bardzo punkt widzenia. 
kiedy czujemy iż nasza praca, nasze oddziaływania mają głębszy sens 

- jesteśmy bardziej zmotywowani, zaangażowani - także do poszukiwań 
nowych, lepszych rozwiązań, jesteśmy bardziej otwarci, spokojni; nasta-
wieni na zrozumienie drugiego człowieka, współpracę i niesienie pomocy, 
tam gdzie jej trzeba. 

Co mówią badania?

Wydaje się iż z analizy rozmaitych naukowych opracowań, raportów 
o stanie edukacji, praktycznej obserwacji i doświadczeń, z całej tej masy 
postulatów, wniosków, zaleceń wydobywa się taka myśl: ważniejsza jest 
generalnie umiejętność RozUMIENIa ŚWIaTa i sIEBIE niż zDoBYWa-
NIE WIEDzY (zwłaszcza owej encyklopedycznej, skrupulatnie dzielącej 
świat na niezależne porcje wiadomości).

W zasadzie dość jednomyślnie uznaje się iż w podstawowym zestawie 
umiejętności powinny się znaleźć:

1) umiejętność MYŚLENIa, myślenia kreatywnego, myślenia w działa-
niu (myślenia historycznego, myślenia w kategoriach procesów i syste-
mów, myślenia o konsekwencjach, myślenia w różnych konwencjach...). 
Także: umiejętność poszukiwania i znajdowania informacji, oceny, weryfi-
kacji, wykorzystania, odróżniania źródeł informacji. Także tu: umiejętność 
samodzielnego uczenia się i autoewaluacji (samooceny! - umiejętność 
niezwykle lekceważona obecnie).

2) umiejętność INTEGRaCJI WIEDzY i osiągania koMPETENCJI, 
składających się z różnych UMIEJĘTNoŚCI, pochodzących z rozmaitych 
doświadczeń osobistych i grupowych.

3) umiejętność WsPÓłPRaCY ze wszystkimi podmiotami zaangażo-
wanymi w dane działanie (umiejętność przyjmowania ról, kształtowanie 
odpowiedzialności za zespołowe wyniki pracy), a więc...

  
4) umiejętność sPRaWNEGo PoRozUMIEWaNIa sIĘ z sobą i innymi. 
 
Powyższy zestaw umiejętności jest przeznaczony dla uczniów. Czło-

wiek, który opanował takie umiejętności wydaje się być dobrze przygoto-
wany do samodzielnego życia: WIE, RozUMIE, PoTRaFI.

z perspektywy nauczyciela, z  perspektywy szkoły stawia to określone 
wyzwanie dla zMIaNY myślenia o filozofii procesu kształcenia i tym samym 
- określa potrzebę rekonstrukcji praktyki pracy w szkole na co dzień. 

Małgorzata Taraszkiewicz

Mała wizualizacja kreatywna
PRZEPIS NA SZKOŁĘ
znajdźmy odpowiedzi na ki lka pytań:

 1. Co to jest szkoła?
 Czy to tylko budynek? Czy atmosfera i drzewa wokół? Czy to długie korytarze i portrety? a może coś innego, 
 co jest w niej szczególnego?

 2. Jaka jest szkoła?
 z czym się kojarzy: kolorem, porą roku, tytułem filmu... a może z jakąś zabawką?

 3. Co jest w szkole?
 są ławki  i tablice. Jest ciepło lub zimno. szkielety zwierząt i mapy... Jest radość lub strach... Co jest w szkole?

 4. Jeśli MY, to kto jest w szkole?
 Nauczyciele, uczniowie ... zwierzęta. kto jeszcze? Jacy oni są? Co ich łączy?

 5. Co byś dołożył, lub odjął... żeby było inaczej, lepiej, radośniej?
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Jeżeli myślisz, 
że edukacja 

jest 
zbyt 

kosztowna
- policz 
efekty 

ignorancji!
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Ogólnopolska kampania na rzecz rozwijania kompetencji  
efektywnego uczenia się i profilaktyki trudności szkolnych

Projekty realizowane w ramach Kampanii  
Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci

eporadnia 
dlarodziców.pl

Cała Polska 
uczy się 

efektywnego 
uczenia!



Żadne dziecko 
nie planuje zostać 
słabym uczniem, 
ani uczniem 
z problemami wychowawczymi… 
Słabe osiągnięcia szkolne są najczęściej  
efektem braku umiejętności uczenia się 
i/lub zablokowanych możliwości uczenia się w szkole.

Projekty realizowane w ramach Kampanii  
Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci

eporadnia 
dlarodziców.pl
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Ogólnopolska kampania 
na rzecz rozwijania kompetencji  

efektywnego uczenia się  
i profilaktyki trudności szkolnych.
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Jakość relacji między ludźmi stanowi o klimacie społecznym, w którym oni żyją. Od szkoły 
czyli od nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników zależy, czy podejmie działania 
zmierzające do tworzenia dobrego klimatu. Na jakość relacji wpływa dobra komunikacja, 
umiejętność słuchania, ustalenie i konsekwentne przestrzeganie reguł zachowania, pozy-
tywna nastawienie do ludzi.

„Nigdy nie wezmę udziału w manifestacji antywojennej. Jeśli zorganizu-
jecie manifestację pokojową, to mnie zaproście” – mówiła Matka Teresa 
z kalkuty. Chodzi o to, żebyśmy uczyli się pozytywnie patrzeć na świat, 
ludzi i sprawy, które nas dotyczą. Dlatego zamiast jak radzić sobie z dys-
cypliną na lekcjach porozmawiajmy - jak lepiej jest szukać sposobu poro-
zumienia w szkole i budowania dobrego klimatu.

zamiast „nie róbcie hałasu”- proszę o ciszę, „nigdy nie nosisz zeszytu” 
- nie widziałam, żebyś miał zeszyt, „znów się spóźniłeś” - my zaczyna-
my lekcje o 8.00, „jesteś beznadziejny, nie można na tobie polegać”- ża-
łuję, ale widzę, że nie mogę na Tobie polegać.

Wiadomości, które nas otaczają z telewizji, prasy, internetu są sensa-
cyjne, złe, tragiczne, bo takie mają największą oglądalność. a my dorośli, 
nauczyciele i rodzice współodpowiedzialni za młode pokolenie musimy 
nieść im dobre wiadomości, wzajemne zrozumienie, życzliwość, pokój. 
kiedy myślimy o sobie z sympatią uśmiechamy się, kiedy się uśmiechamy 
dzielimy się uśmiechem z innymi, kiedy jesteśmy radośni chcemy wzajem-
nie dla siebie  jak najlepiej – wtedy właśnie budujemy wspólnotę i dobry 
klimat.

Dlatego my - nauczyciele - czytajmy książki o radosnych tytułach. Po-
lecam: „Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem”, „Szkoła 
jako wspólnota osób”, „Radość niedoskonałości”, „Balsam dla duszy 
nauczyciela”, „Porozumienie bez przemocy”, „Pedagogika serca”.

kiedy dajesz komuś radość, akceptację, serce, pochwałę to sam ubo-
gacasz się tymi darami. skupmy się na tym czego chcemy, bo to jest w nas 

i trzeba to odkrywać i światu nieść. skoro zdecydowaliśmy, że jesteśmy 
nauczycielami, to lepiej powiedzieć „Uczniu, wierzę w Ciebie, dasz radę” 
niż inne, które wiemy że mogą ranić.

Gdy myślisz o dobrych rzeczach, jakich pragniesz - przyciągasz je. 
Dobry, zadowolony nauczyciel, pracuje z radosnymi, ciekawymi świata 
uczniami, którzy nie boją się pytać i chętnie pod jego kierunkiem poznają 
świat. Budowanie więzi w klasie sprzyja akceptacja uczniów takimi jacy 
są, otwartość czyli autentyczność w kontaktach z nimi, zrozumienie ich 
dużych i małych problemów, zaangażowanie w tworzenie społeczności 
szkolnej.

„Nauczyciel , który potrafi zachęcić choćby do jednego dobrego działa-
nia, rozbudzić uczucie choćby do jednego dobrego wiersza, robi o wiele 
więcej niż ten, który wypełnia naszą pamięć niezliczoną ilością faktów, 
nazw i formułek” – powiedział Goethe. optymizm, który mimo przeciw- 
ności losu mam dla ludzi wraca do mnie i mnie ubogaca, obliguje do dal-
szej wytężonej pracy na rzecz siebie. od dziś szukajmy dobra w sobie 
i otaczającym nas świecie.

Małgorzata Narożna-Szmania

Pedagog z powołania, zamiłowania i wykształcenia. Wykonuje pracę, którą lubi 
i która jej nie męczy. Stara się rozwijać, robić coś nowego, być na bieżąco. Dzięki  
dzieciom, młodszym i starszym uczniom stale czuję się młodo. Jest fascynatką 
Porozumienia bez Przemocy, zbiera żyrafy, promuję pozytywne podejście do ży-
cia. Pracuje jako pedagog szkolny w Katolickiej Szkole Podstawowej i Publicznym  
Liceum Ogólnokształcącym KSW w Poznaniu. Inicjatorka Dnia Pasjonata w szko-
łach, w których pracuje. 

klimat w szkole

 Czy nauczyciele ze szkoły macierzystej 
powinni uznać oceny otrzymane przez 
dziecko w czasie pobytu w szpitalu?

Dyrektor szkoły zorganizowanej w podmiocie 
leczniczym, w tym w zakładzie opiekuńczo-lecz-
niczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowe-

go, przesyła dyrektorowi szkoły, do której dziecko wraca, pisemną informa-
cję o wynikach nauczania i zachowaniu, uzyskanych przez dziecko 
w czasie pobytu w szkole specjalnej, jeżeli w tym okresie dziecko 
nie było klasyfikowane. kształcenie w szkole zorganizowanej w pod- 
miocie leczniczym jest formą realizacji obowiązku szkolnego i obo- 
wiązku nauki przez ucznia, zatem ww. informacje przekazane przez  
dyrektora szkoły specjalnej powinny być uwzględniane przy usta-
laniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych przez nauczycieli prowadzących poszcze-
gólne obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz śródrocznej i rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania przez wychowawcę klasy. W związku 
z powyższym, jeżeli uczeń przebywa w okresie klasyfikacji w szkole zor-
ganizowanej w podmiocie leczniczym, nawet jeśli przebywa na czasowej 
przepustce, to szkoła ta jest zobowiązana do jego klasyfikacji i promocji, 
natomiast jej dyrektor może wystąpić z prośbą do dyrektora szkoły, z której 
uczeń przybył, o oceny bieżące, na podstawie których zostaną ustalone 

śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna zacho-
wania.

Zob.: Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
- z upoważnienia ministra - na interpelację nr 23714 w sprawie kształcenia 
dzieci przebywających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy 
społecznej

 
Czy nauczyciele mogą przyjmować (zbierać) pieniądze od 

dzieci (na jakikolwiek cel)?

z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) jednoznacznie wynika, że w celu 
wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodzi-
ców oraz rada szkoły  mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych 
składek rodziców oraz innych źródeł. zasady wydatkowania tych 

funduszy  określają stosowne regulaminy. z powyższego jednoznacznie 
wynika, iż dyrektor, nauczyciele lub inni pracownicy szkoły/placówki nie 
mogą zbierać od uczniów lub rodziców pieniędzy. Nie mogą też rozliczać 
swoich wychowanków z dokonywanych wpłat. Jeśli rada rodziców lub 
rada szkoły ustala każdego roku opłaty, to mogą być zbierane wyłącznie  
przez rodziców i od samych rodziców. 

zgodnie z prawem



Mówiąc o smogu należy w pierwszej kolejności wyjaśnić co to tak naprawdę jest. smog jest wszechobecny, lecz wiele osób nie zdaje 
sobie sprawy z problemu jaki stwarza. smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczysz-
czenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. 
książkowa reguła nie pokazuje jednak jak szkodliwe jest zjawisko smogu. W skład smogu wchodzą pyły, związki chemiczne, gazy. 

są to głównie pyły i gazy pochodzące ze spalania węgla w piecach, spalin samochodowych, zakładów przemysłowych. smog upo-
śledza funkcje obronne dróg oddechowych, torując drogę infekcjom, utrudnia też wymianę gazową w płucach, co powoduje większe 
obciążenie serca. Pochodzące z pieców popioły, niespalone drobiny skał, sadze i węglowodory tworzą w powietrzu zawiesinę pyłową, 
składającą się z drobin o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów (jedna setna milimetra). To właśnie pył zawieszony, który oznaczony 
jest symbolem PM10, daje nam się we znaki poprzez drapanie w gardle, kaszel i kichanie. Na pierwszy rzut oka niewinnie wyglądające 
zjawisko ma ogromny wpływ na nasze życie. 

Świat cały czas brnie do przodu, ludzie prowadzą życie w  pośpiechu, zakorkowane ulice w godzinach szczytu, sezony grzewcze to 
jedne z wielu przykładów w jaki sposób człowiek niszczy to co najcenniejsze, swoje zdrowie, swoją Planetę. Przeciętny człowiek wdycha 
dziennie około 16 kilogramów powietrza, w dzisiejszych czasach jest to w większości powietrze zanieczyszczone. Negatywne oddziały-
wanie smogu nie tylko wpływa na człowieka, lecz również na zwierzęta, rośliny. 

każda istota, każdy organizm na ziemi jest zagrożony przez smog. Pył dociera praktycznie wszędzie, również do gleby i wody tym 
samym rośliny wyrastające z zanieczyszczonej gleby tworzą kolejny problem. Jedynie My, Ludzie możemy temu zaradzić. Jedynie My 
możemy uratować to wszystko co Nas otacza i zapewnić lepsze, zdrowsze życie dla przyszłych pokoleń. 

aktualnie mamy ogromną wiedzę o smogu, o jego negatywnych stronach, znamy rozwiązania, które mogą wyeliminować tak ogromny 
problem. Największy problem niestety to My. aby wszystkie nowoczesne technologie, takie jak elektryczne samochody lub nowocze-
sne piece mogły realizować swoje zadanie każdy z Nas musi uświadomić sobie, że bez tego będziemy każdego dnia zatruwać siebie 
wzajemnie. Możemy walczyć z problemem poprzez maski tlenowe, lub zażywanie świeżego powietrza z puszki. Powinniśmy się jednak 
zastanowić czy lepiej jest radzić sobie z problemem, czy go wyeliminować. 

To My, najinteligentniejsze istoty na ziemi musimy zrobić ten wielki krok, aby nasze życie oraz wszystko na Naszej Planecie zmieniło 
się na lepsze i takie już zostało.
 autorki: Nicole Oleś oraz Nicole Zug „DoubleTrouble”
 opiekun: mgr Magdalena Koloch
 I Liceum ogólnokształcące im. Lotników Polskich w oleśnie

„zanieczyszczone powietrze niszczy nasze zdrowie!”

Rozejrzyjcie się wokół siebie! Weźcie głęboki wdech! Czy to, co widzicie i czujecie zadowala wasze zmysły? Macie rację…
Nie jest dobrze. To sMoG!. Czy zdajecie sobie sprawę, jak wpływa on na wasze zdrowie i całe życie?
Nie wiecie co to jest smog? smog jest to zanieczyszczone powietrze zawierające takie substancje jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, 

tlenki węgla, sadza i węglowodory, które szkodzą nam codziennie! Te substancje mogą powodować różne choroby- od astmy, przewle-
kłego zapalenia oskrzeli, podrażnienia gardła czy alergii do uszkodzenia układu sercowo-naczyniowego, kurczenia się oskrzeli, miaż-
dżycy, stresu oksydacyjnego, alzheimera  nowotworów złośliwych płuc, nerek i gardła.  Nie sądzicie, że brzmi to strasznie? szczególnie 
narażeni są najsłabsi-osoby starsze i dzieci. Wyobrażasz sobie, jak wyglądają twoje płuca karmione smogiem? Nie jest to ciekawy widok. 
Pewnie zastanawiasz się, jak zapobiec negatywnym skutkom zatrucia powietrza? Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. 

zacznij od siebie, bo jesteś jednym z ogniw Wszechświata. Na początek kup maseczki przeciwpyłowe i stosuj się do zaleceń sa-
morządów o niewychodzeniu z domów czy o ograniczeniu aktywności fizycznej poza nim. To jednak nie wystarczy. Wszyscy musimy 
zmniejszyć obecność smogu. 

Powiedzmy smogowi sToP. Nie spalajmy śmieci,  nie wyrzucajmy ich do lasu!!! segregowanie jest przecież takie proste! Możecie 
też zamontować nowoczesne instalacje takie jak ogrzewanie gazowe w domach czy kominy filtrujące w fabrykach. Wymiana pieców na 
nowsze modele może ograniczyć emisję szkodliwych substancji. W domach można również zamontować filtry, które znacznie poprawią 
jakość wdychanego przez nas powietrza. Jeśli nie macie pewności co do tego, jakim powietrzem oddychacie, zamontujcie czujniki lase-
rowe, które określą jakość naszego powietrza. 

Pamiętajcie, że to, czym ogrzewacie dom, również ma znaczenie. Używajcie do tego celu materiałów mniej szkodliwych dla środowi-
ska. zamiast utylizować wszystko, co wpadnie Wam w ręce, wykorzystajcie ekogroszek lub pelet.  Nie dość, że są energooszczędne, 
to przyjazne dla środowiska. 

apelujemy!!! Dbajcie o to, czym oddychacie! zwracajcie uwagę na złe zachowania innych i starajcie się na tyle, na ile to jest możliwe, 
ograniczyć emisję zanieczyszczeń odpowiadających za smog. Dbajcie o przyszłość, jeśli chcecie, aby kolejne pokolenia mogły żyć 
w świecie bez smogu!

 Maciej Wolanin
Jakub Potoczny

Golcowa, 20.04.2018r.

Apele uczniów w ramach kampanii SMOG   kampaniasmog.edu.pl
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Projekt powstał by…
… wiedzieć więcej na temat zanieczyszczeń powietrza i tworzącego się smogu,
… zdobyć informacje jak radzić sobie w przypadku sytuacji kryzysowej,
… dowiedzieć się jak smog wpływa na nasze ciało i umysł,
… uświadomić sobie, że za smog odpowiedzialni jesteśmy my sami,
… móc dorastać i żyć w miejscu, gdzie powietrze jest czyste,
… nauczyć się jak dbać o swoje zdrowie i życie!

Co w ramach projektu?
● Materiały edukacyjne i scenariusze zajęć dla nauczycieli.
● Gra edukacyjna w postaci aplikacji mobilnej, na komputery, tablety i telefony.
● konkurs dla uczniów szkół w całym kraju, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody…
● … z finałami w Centrum Nauki kopernik
● i ogólnopolska konferencja dla nauczycieli już na jesieni!

więcej: kampaniasmog.edu.pl

organizatorzy                                                                                                                   Rekomendacje                
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Uczymy się… mnemotechnik

Księżyc
1. Patrzysz nocą na niebo tysiące razy w życiu. a czy wiesz po czym poznać czy 
 księżyc idzie na nów („znika”), czy zbliża się do pełni? 
2. zauważ, że kiedy księżyc idzie na nów to Cienieje – widać wyraźnie literkę C.  
 a kiedy zbliża się do pełni – to Dużeje. Widać brzuszek literki D.  
3. Powtórz kilka razy  „cienieje na nów  i , „dużeje” na pełnię.
4. Naucz rodziców, rodzeństwo i… zapamiętasz na całe życie!

Tęcza 
1. a czy pamiętasz kolejność barw w tęczy?
2. Ułóż wierszyk. Musi być zabawny, straszny lub dziwny – wtedy  
 pamiętamy najlepiej! 
3. Poniżej przykład na zapamiętanie kolejności barwy w tęczy.
4. Powtórz kilka razy. Powtórz też jutro. kilka powtórek i… zapa- 
 miętasz na całe życie!

Polska 
1. Narysuj/narysujcie na podłodze duży schematyczny zarys granic Polski (kształt Polski  
 możesz narysować kredą na podłodze, wykleić taśmą lub usypać z piasku na boisku).
2. Przy okazji – narysuj w powietrzu lub na ścianie całą ręką kika razy kształt Polski – tak  
 żeby to robić odruchowo!
3. z wykorzystaniem atlasu geograficznego – zaznacz granice z sąsiadami Polski.
4. z pierwszych liter nazwy sąsiadujących państw ułóż wierszyk. 
5. Przeskakuj po kolei do państw sąsiadujących i mów na głos ułożony wierszyk. 
6. Powtórz kilka razy. kilka powtórek i… zapamiętasz na całe życie!
7. Dalej możesz/możecie ponaklejać np. z plasteliny i wykałaczek z karteczkami: nazwy  
 miast; z plasteliny, piasku możecie ułożyć rzeki itd. 

UCZENIE SIĘ JAKO KOMPETENCJA 

Uczenie się jest kompetencją nie tyle przydatną na całe życie, co w ogóle niezbędną. Warto tę kompetencję umieć „rozpako-
wać” i zrozumieć dogłębnie w praktyczny sposób, aby nasze uczenie się było efektywne oraz – najlepiej, względnie proste, 
łatwe i przyjemne.

KAŻDY MOŻE SIĘ WSZYSTKIEGO NAUCZYĆ, JEŻELI... ZECHCE! 

Do nauczenia się czegokolwiek wiodą różne drogi, można się uczyć rozmaitymi metodami dopasowanymi do własnych 
preferencji. Nie ma jednej skutecznej metody uczenia się – w praktyce jest „szwedzki stół metod”, z którego powinniśmy 
nauczyć się wybierać to, co nam pasuje i działa!  

WIĘCEJ W KOLEJNYM NUMERZE  MAM DZIECKO W SZKOLE 
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W 1900 roku Polski nie było na mapie i nie było wiadomo, czy kiedykol-
wiek stanie się jeszcze niezależnym państwem. Władysław Bełza zadał 
wtedy dzieciom dziesięć pytań. odpowiadając na nie, stworzył „katechizm 
polskiego dziecka”. kiedy dorosło pierwsze pokolenie, które nauczyło się 
tych pytań i odpowiedzi na pamięć, Polska wróciła na mapę Europy. I dziś 
świętuje stulecie odzyskania niepodległości. 

kolejne pokolenia przez dekady poznawały te same pytania i odpo- 
wiedzi. „katechizm…” się nie zmieniał, choć świat wokół stawał się inny. 
I Polska w tym świecie także. Michał Rusinek po stu latach zdobył się na 
to, co trzeba było zrobić co najmniej kilka lat temu. zauważył, że świat się 
zmienił i do jego opisu potrzeba nam czegoś nowego. Nie tyle nowych 
słów, ile spojrzenia z innej perspektywy. 

Wierszyki, zwłaszcza proste i chwytające za serce, których uczymy się 
w dzieciństwie, zostają z nami przez całe życie. I czy tego chcemy czy nie,  
świat w nich nakreślony towarzyszy nam i naszym dzieciom. Dobrze więc, 
że ktoś próbuje nie tylko znaleźć nowe odpowiedzi na stare pytania, ale tak-
że zadać nowe pytania i poszukać na nie jeszcze now-szych odpowiedzi.

Chwała autorowi za to z kilku powodów.

za język – piękny i prosty. za pochwałę flagi, za pochwałę Historii tak- 
że tej pisanej przez małe „h”. I za zachwyt nad polskimi znakami diakry-
tycznymi (tymi ogonkami i kreseczkami, które tyle kłopotów sprawiają na-
szym komputerom i smartfonom).

Dziecięce wierszyki łatwo zapadają w pamięć. łatwiej je też cytować 
niż konstytucję, a często zawierają te same prawdy, tylko zapisane w inny 
sposób. o tym, czym jest świat, Europa i jakie jest w niej miejsce Polski 
i jej obywateli, napisano dziesiątki grubych tomów, po przeczytaniu których  

czytelnik czasami wie mniej niż przed lekturą. I to czytelnik wyrobiony, bo 
dzisiaj tylko tacy czytają grube książki. autorzy próbują w nich odpowia-
dać na ważne pytania. Jednak by to zrobić, najpierw trzeba znać odpo-
wiedzi na pytania najbardziej fundamentalne: „kto ty jesteś?”, „W co wie- 
rzysz?”, „Co komu jesteś winny?”.

Będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli zaczniemy od przedszkola. od py-
tań i odpowiedzi, które są prawdziwe i oczywiste dla każdego przedszko-
laka, a o których z wiekiem zapominamy: 

„Jestem, jak widzicie, malcem, 
należącym – no, wiadomo – 
do gatunku sapiens homo”.

Acus, czyli Ewa Łętowska i Krzysztof Pawłowski

„Jaki znak Twój” - Wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości
Michał Rusinek

Wydawnictwo Znak

Jaki znak Twój?
Wierszyki na dalsze 100 lat  

niepodległości
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I Ty możesz zostać naukowcem
Istnieje wiele możliwości badania i odkrywania praw przyrody z użyciem prostych materiałów lub przyrządów (np. wystarczy 

plastelina i kartka papieru, aby zbadać spadek swobodny). Z drugiej strony dzięki nowoczesnej technologii możemy badać 
bardziej złożone zjawiska i prawa nimi rządzące (np. czujnik dwutlenku węgla PASCO i smartfon pozwalają zbadać proces foto-
syntezy). Wyposażenie „pracowni młodego naukowca” w czujniki bezprzewodowe PASCO umożliwia wkraczanie w obszary do 
tej pory niedostępne dla początkujących badaczy.

książka do kupienia w sklepie internetowym sor-man.pl
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szanowni Państwo,
jest 13 października 1384 roku. Na kamien-

nym bruku wawelskiego dziedzińca słychać od-
głos kroków. But, który robi tyle hałasu, został 
wykonany z delikatnej skórki, wyszyty złotą ni-
cią, misternie dopasowany do noszącej go sto-
py. Należy nie do kogo innego, jak dokróla Pol-
ski – Jadwigi andegaweńskiej. Przed Jadwigą 
rysuje się ślub z litewskim księciem Władysła-
wem Jagiełłą, a wraz z nim unia dwóch krajów, 
która przetrwa aż cztery stulecia! 

Jednak wyobrażenie życia pełnego blichtru, 
sznurów pereł oraz pięknych sukni i baśniowy 
książę na białym koniu nie mają wiele wspólne-
go z prawdziwą herstorią. 

Jadwidze oraz innym królowym wkładano 
korony na skronie, ale o wiele większy ciężar 
kładziono na ich barkach. Był to ciężar związa-
ny z koniecznością podejmowania politycznych 
decyzji i zapewnienia spokoju i szczęścia miesz-
kańcom swojego kraju.

Udowadnia to w swojej najnowszej książce 
pisarka i malarka – anna kaszuba-Dębska.

„Poczet królowych Polskich” to historia opo-
wiedziana na nowo – z perspektywy możnych 
w… sukniach. anna kaszuba-Dębska odcię-
ła się od szarawych portretów autorstwa Jana 
Matejki, który w swoim „Poczcie królów i książąt 
polskich” uwzględnił jedynie cztery kobiety. Dzię-
ki autorce możemy poznać myśli królowych, od-
kryć ich najskrytsze pragnienia, poczuć się jak 
one. Tych kilkadziesiąt opowieści to dowód na 
to, że historia nie napisała się sama – utworzyli 
ją ludzie, i to nie tylko władcy, ale również ich 
królowe i córki.

 
Dla potwierdzenia załączam fragment książ-

ki wraz z niezwykłymi ilustracjami. Jeżeli byliby 
Państwo zainteresowani otrzymaniem egzem-
plarza recenzenckiego, zrealizowaniem wywia-
du z autorką czy dodatkowymi materiałami, pro-
szę o kontakt.

Anna Kaszuba-Dębska – urodzona w 1975 r. ma- 
larka i kolorystka. Ukończyła studia na ASP w Krako- 
wie, obecnie zajmuje się malarstwem, autorskim fil-
mem animowanym, grafiką książkową. Ilustratorka 
przeszło 80 książek dla dzieci i dorosłych. Otrzymała 
nominację Polskiej Sekcji IBBY do nagrody Książka 
Roku 2000 za ilustracje do książki Wiórki wiewiórki 
Łukasza Dębskiego.

Poczet 
królowych polskich

Ciemności wieków średnich. okryte mgłą tajemnicy początki Polski. 
Gdzie okiem sięgnąć, tam puszcza, co krok bagno, tylko gdzieniegdzie pola 
uprawne. a prawdziwej osady czy warownego grodu ani widu, ani słychu. 

skąd wiem? Bo żyłam właśnie tam i wtedy. Ludzie mówią, że to legen-
da, ale wiadomo – w każdej legendzie jest ziarno prawdy. z

Nie jestem żadną wykształconą kobietą. Można mnie uznać za prostą, 
może nawet za prostaczkę. Pisma nie znam, czytać 
nie umiem. ale nigdy nie brzydziłam się pracą, w 
pocie czoła uprawiałam rolę. zawsze twardo stąpa-
łam po ziemi, nie chodziłam z głową w chmurach. 
Jestem uczciwa, umiem znajdować szczęście także 
w ubóstwie – tak mnie wychowali rodzice.

Mam na imię Rzepicha. Czasem wołają na mnie 
czule Rzepka. Może to przez moje białe jak rzepa 
włosy? a może dlatego, że jestem silna? W końcu 
mówią, że Rzepichy mają mnóstwo energii, są gło-
śne i w gorącej wodzie kąpane. Lubią się gromko 
śmiać, wygrzewać w słońcu, a potem zarażać in-
nych optymizmem. No i zdrowia im nie brakuje. W 
końcu biała rzepa leczy horoby, pomaga przy niedo-
maganiach. Tak jak ja. 

Dorastałam blisko rodziców, myśląc, że nigdy 
nawet nosa nie wyściubię za miedzę i będę żyć 
wesoło i spokojnie. aż tu nagle w sercu zasiano mi 
niepokój. Miałam szesnaście lat, gdy wybrałam się 
do chramu w kruszwicy, by złożyć bożkowi ofiarę 
na przebłaganie, a jeden z kapłanów wywróżył mi 
przyszłość. Poczekajcie, jak to było, muszę sobie 
przypomnieć… 

„Ludzie, między wami stoi matka królów, przezna-
czona do nieba”. 

Ja? Pomyślałam, że chyba mu się coś pomyliło. 

krótko potem odwiedziłam targ kruszwicki. spodobał mi się syn tamtej-
szego kołodzieja Chościska, a i ja jemu też wpadłam w oko i wkrótce się 
pobraliśmy. Mój mąż Piast był niski, lecz silny. Żadne wielkie panisko, ale 
poczciwy i dobry człowiek. któż mógł wiedzieć, że ten chłopaczyna zapo-
czątkuje wielki królewski ród Piastów?

Żyliśmy prosto, między chałupą a rolą, dniem a nocą, wiosną a zimą. 
Mieliśmy syna – siemowita. Naszym sławnym wnukiem był jego syn, Le-
stek, doczekaliśmy się też prawnuka – siemomysła. To najstarsi polscy 
książęta, legendarni przodkowie Mieszka I z dynastii Piastów. 

ale nie wybiegajmy w przyszłość. Bo oto pewnego dnia, gdy szykowali-
śmy się do postrzyżyn naszego synka, niespodziewanie nadeszło dwóch 

tajemniczych cudzoziemców. Mówili, że wygoniono 
ich z dworu księcia Popiela. Ugościliśmy ich, piwa z 
beczki polali, świniaka podali. I zdarzył się cud! Na-
pitek i mięsiwo nie chciały się skończyć! kim byli ci 
dwaj? aniołowie? Święci Jan i Paweł? ki diabeł? 

Nawet Lel i Polel, słowiańscy bogowie, których na 
moim portrecie odmalowano, tego nie wiedzą. 

a to był znak z nieba. Niebawem książę Popiel 
stracił tron i został wygnany. Co robić? kraj nie mógł 
pozostać bez władcy. Panowie radzili, radzili i w 
końcu uradzili.

Naszego syna na wiecu obrali księciem, a ja sta-
łam się wielką panią. W sercu nadal zachowałam 
prostotę, ale nie powiem, pękałam z dumy, że nasz 
potomek stał się taki ważny. Więcej, Mieszko, mój 
praprawnuk, miał zostać pierwszym władcą Polski, 
o którym traktują źródła historyczne! Ja z pola do 
dworu, a Piastowie od zera do bohatera. 

Nie będę się chwalić, ale beze mnie, przodkini 
Mieszka i kolejnych polskich książąt i królów, tej 
książki by nie było! Dlatego życzę ci miłej lektury 
i sama chętnie zapoznam się z dziejami kolejnych 
ważnych kobiet – księżnych i królowych.

legendarna księżna
państwa piastówRzepicha

„Poczet królów polskich”
anna kaszuba-Dębska

Wydawnictwo zNak



14 str. wrzesień 1́8

W dzieciństwie fascynowaliśmy się ich światem, ale był dla nas jak bajka. Dziś wiemy, że 
to najbardziej intrygujący okres w historii ziemi. Czas poznać kompletne dzieje dinozaurów 
– od narodzin aż do zagłady.

ostatnie 30 lat wywróciło do góry nogami wszystko, co wiedzieliśmy o dinozaurach. 
Na świecie co tydzień odkrywane są ich kości, które należą do nieznanych dotąd gatunków. Wie-
le z nich znaleziono na terenie Gór Świętokrzyskich. Mimo że to „nasze podwórko”, większość 
z nas nie jest tego świadoma.

Steve Brusatte to prawdziwy łowca dinozaurów i jeden z tych nietuzinkowych naukowców, 
którzy nudne wykłady zamieniają w żywiołowe opowieści o nieznanym nam świecie. Jego fa-

scynacja pradawną ziemią okazuje się bardzo zaraźliwa. Powstawanie kontynentów autor opisuje z ekspresją godną postapokaliptycznych wizji i spra-
wia, że paleontologia przestaje się wydawać trudną dziedziną nauki.

Ta książka wciąga jak film akcji. steve Brusatte odtwarza świat dinozaurów z mistrzowską precyzją. zdaniem czytelników i specjalistów od tej tematyki 
to najlepsza i najbardziej kompletna biografia dinozaurów, jaka kiedykolwiek powstała.

„Era Dinozaurów, od narodzin do upadku”
Steve Brusatte

Wydawnictwo zNak

Człowiek pojawił się na ziemi 
kilkaset tysięcy lat temu.
Przez miliony należała  
do dinozaurów.

Co o nich wiesz?

Już wkrótce NeuroBox dla rodziców uczniów – materiały 
do wspierania dziecka w rozwoju, aby rozwijało się w kierunku,  
które wyznaczają jego predyspozycje, zainteresowania i pasje.  
Bo to się liczy najbardziej!  

Wszystko w sklepie na https://sor-man.pl/ 

Zobacz raport pt. 
”Dzieci po szkole – wolne czy zajęte”

www.eporadniadlarodzicow.pl //Czytelnia//do pobrania//poz.4
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Albo robimy się żałośni 
i nieszczęśliwi,albo silni i szczęśliwi.Wysiłek 

w obu przypadkach
jest taki sam.Carlos Castaneda

antropolog amerykański

MAM DZIECKO  W SZKOLE
2017

bezp łatny  magazyn 

dla rodziców, uczniów i nauczycieli

o wspólnych sprawach i problemach
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Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Do 

wykonania było bardzo ważne zadanie i Każdy mógł je wykonać. 

Każdy był pewien, że Ktoś je wykona. Ktokolwiek mógł je wyko-

nać, ale Nikt tego nie zrobił. Ktoś zdenerwował się, bo to zadanie 

mógł wykonać Każdy. Każdy myślał, że Ktokolwiek wykona to 

zadanie, ale Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że Każdy tego 

zadania nie wykona. Skończyło się tak: Każdy oskarżał Kogoś, 

podczas gdy Nikt nie zrobił tego, co Ktokolwiek mógł zrobić… 

Taka przypowieść o odpowiedzialności, albo o czym chcecie. A przy 

okazji – pamiętajmy, że odpowiedzialność to suma tego, 

co się robi i tego, czego się 

nie robi. 
Życzymy dobrych wakacji!

Twoja aktualna prędkość720 000 km/godz. Zwolnij, przysiądź, pomyśl…

wrzesień 1́8

Dziecko w szkole to uczeń, 
a nie uczony!

Dziecko w szkole uczy się nowych rzeczy. Uczy się rzeczy, których 
przecież nie umie! Należy o tym bezwzględnie pamiętać. Dziecko jest 
uczniem, a nie uczonym! Rodzice (i nauczyciele niestety także) zdają 
się o tym zapominać i tak utrwalamy model szkoły perfekcjonizmu. 
Dziecko ma prawo nie umieć i nie wiedzieć – bo jeszcze nie skończy-
ło szkoły i uniwersytetów!

Uczenie się wymaga czasu, wielu prób, powtarzania i utrwalania. Nic 
nie przychodzi szybko i od razu. a czy nie oczekujemy, aby właśnie tak 
było od naszego dziecka? 

Dlatego pozwólmy dziecku się uczyć powoli, spokojnie obserwując co 
przychodzi mu łatwo, a co trudniej. a najlepiej zamieńmy naukę w zabawę. 

zamiana nauki w zabawę, czyli w radość działania, poznawania, odkry-
wania i poszukiwania to najlepsze z czym powinna się kojarzyć nauka. Bo 
na pewno nie z ciężką pracą! 

okres edukacji od początku szkoły do jej zakończenia jest to bardzo 
ważny czas utrwalania zaradności edukacyjnej. Polega to na tym, że u 
dziecka utrwala się przekonanie, że z każdym problemem można sobie 
poradzić, ze zawsze jest jakieś rozwiązanie i trzeba próbować. Czasem 
mniej, czasem więcej… Utrwalenie przekonania, że zawsze sobie radę 
dam a ewentualnie w razie potrzeby ktoś nam życzliwie pomoże – to pro-
gram na całe życie. 

Dziecko idzie do szkoły, aby się nauczyć wielu rzeczy, nabyć wiele 
umiejętności i czuć się coraz bardziej kompetentne: w pisaniu, czytaniu, li-
czeniu, a wreszcie – w rozumieniu świata i samego siebie. Musi być utrwa-
lana wiara w siebie i swoje możliwości. Dziecko nie idzie do szkoły, aby się 
dowiedzieć, że jest słabe w  rachunkach i ortografii! 

Wspieranie dziecka w nauce wymaga od rodziców i wychowawców 
udzielania mądrej pomocy:
- po pierwsze zaakceptuj fakt, że dziecko może nie umieć i nie wiedzieć  
 (gdyby wszystko umiało i wiedziało – szkoła byłaby mu niepotrzebna)
- po drugie zawsze się pytaj: czego dokładnie nie rozumie lub nie umie  
 (czasem po prostu nie może przeczytać lub zrozumieć instrukcji do za- 
 dania)
 - po trzecie powtarzaj, że jeszcze może nie umie, ale się nauczy (tak jak  
 było z nauką chodzenia czy jedzenia łyżką!)
- po czwarte pamiętaj, że dziecko się uczy cały czas – nauka może się  
 odbywać niekoniecznie przy biurku i nad książką. 

Możecie się uczyć:
-  na spacerze (bawiąc się w zgadywanki z tabliczki mnożenia lub szuka- 
 jąc kształtów liter w układzie gałęzi drzew, można także recytować wier- 
 szyki i odmierzać liczbę kroków), 
- robiąc zakupy w sklepie (podaj mi proszę dwa opakowania cukru i pięć  
 marchewek)
- czy przygotowując wspólnie posiłki w kuchni (a tu jest mnóstwo pre- 
 tekstów do czytania przepisów, liczenia, odmierzania, planowania i my- 
 ślenia!). Na rozsypanej mące czy kaszy można świetnie ćwiczyć pisanie  
 palcem liter – a dobra zabawa jest dodatkowym bonusem.

Nauka powiązana z codziennymi czynnościami „wchodzi do głowy” naj-
szybciej! 

Uczenie się powinno być czynnością przyjemną dla dziecka – inaczej, 
kiedy nauka przebiega w atmosferze trudu i ciężkiej pracy gubimy coś 
bezcennego – dziecko zaczyna nie lubić się uczyć. a to wielka szkoda…

UWAGA START!
Startujemy z ogólnopolską kampanią na rzecz rozwijania kompetencji uczenia się  

i profilaktyki trudności szkolnych! 
Naszym celem jest podniesienie poziomu DoBRosTaNU ludzi w szkole i w domu (podczas tzw. odrabiania lekcji). 
Dobrostan należy się wszystkim! 

Nie ma co spędzać setek (tysięcy!) godzin nauczając, ucząc się i pomagając się uczyć w… mało efektywny sposób 
– prawda? szkoda czasu, szkoda energii, szkoda życia! 

Najważniejszym wynikiem edukacji powinno być przekonanie u młodego człowieka, że ze wszystkim sobie radę dam!  
Tylko z takim nastawieniem można spokojnie rozwijać skrzydła i wkraczać śmiało w dorosłe życie! Jak wszyscy 
wiemy to, jak się wiedzie w szkole ma ogromne znaczenie dla przyszłości młodego człowieka. 

Jak się włączyć w kampanię?
kampania kierowana jest do nauczycieli i rodziców, aby doskonalić ich kompetencje w zakresie udzielania pomocy 
edukacyjnej i rozwojowej dzieciom. Na początek zapraszamy wszystkich naszych Czytelników do udostępniania 
czasopisma innym nauczycielom i rodzicom uczniów. W kolejnych edycjach czasopisma będziemy pisać o tym 
jak pomagać uczniom w uczeniu się, aby jak najszybciej stały się samodzielne i odpowiedzialne za własny proces 
uczenia się, aby rozumiały o co w tym wszystkim chodzi  i aby wierzyły, że dadzą radę! Po kolei „rozpakujemy” cały 
proces uczenia się, aby wszystko było jasne, zrozumiałe, przyjemne i pożyteczne! 
akurat ta kompetencja przyda się wszystkim na całe życie!       



Wydawany przez Europejskie stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów  
szkolnych w ramach kampanii Wielka Gra o Potencjał i zdrowie Dzieci.

Mam Dziecko w Szkole, WRzEsIEŃ 2018. 
Bezpłatny magazyn dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli 
o wspólnych sprawach i problemach. 

Redakcja: Małgorzata Taraszkiewicz 
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 www.eporadniadlarodzicow.pl
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Najlepszy 
prezent dla uczniów 

na każdy rok szkolny!

       Uwaga! od  września                        zmienia nazwę na
NeuroBox Projekt rozwojowy dla przedszkoli i szkół

Pracownia 
Uczenia się

NeuroBox jest już dostępny 

w sklepie:                      sor-man.pl

Od października – dla użytkowników NeuroBoxa  
bezpłatne webinary  

Nowość!
NeuroBox dla nauczycieli

NeuroBox dla rodziców uczniów 

www.neurobox.pl


