Projekt edukacyjny „Pies – najlepszym przyjacielem człowieka”
w Przedszkolu nr 27
W Przedszkolu nr 27 wszystkie grupy młodsze
wzięły udział w projekcie edukacyjnym „Pies –
najlepszym przyjacielem człowieka”.
W ciągu tego tygodnia „Troskliwe Misie”
wraz z panią Anią, „Krasnoludki” wraz z paniami:
Agnieszką i Agatą oraz „Pszczółki” z paniami
Lilianą i Karoliną dowiedziały się, że pies to nie
tylko przyjemności i zabawa, ale przede wszystkim wielki obowiązek.
W ciągu tych kilku dni przedszkolaki
rozwiązywały ciekawe zagadki, starsze i chętne
dzieci wypełniały karty pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia obejmujące
edukację matematyczną. Dzieci liczyły kości
w miseczkach, porównywały długości poszczególnych smyczy, używając do tego swoich
bucików, przeliczały ilość miseczek dla piesków
oraz samych piesków.

Przedszkolaki poznały wierszyk pt. Pięcio-psiaczki
– autorstwa Wandy Chotomskiej. Wszystkim
bardzo się podobał. Dzieci chętnie do niego
wracały w wolnych chwilach, cytowały jego
fragmenty i bezbłędnie wskazywały na jego
humorystyczny wydźwięk.
„Krasnoludki”, „Troskliwe Misie” oraz
„Pszczółki” wykonały piękne prace plastyczne
nawiązujące do psiej tematyki. Każda z grup
wykorzystała inną technikę i tym samym
sposobem powstały 3 różne psiaczki .

Zdjęcia przesłane przez Autorów artykułów
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W ramach naszego projektu edukacyjnego przedszkolaki zapoznały się z piosenką
pt. Jak tu nie kochać psa. Chętnie ją śpiewały,
rytmizowały, brały udział w zabawach muzycznych do tej piosenki.
Jak tu nie kochać psa…
Kiedy już do domu wracasz,
pies cię wokół obskakuje
i ogonem caluteńkim
swoją miłość wypisuje.
I jak tu nie kochać psa,
gdy pies taki ogon ma?
Kiedy smutno ci na duszy,
twój pies mordą trąca cię,
łeb ci na kolanie kładzie,
jakby mówił: nie martw się.
I jak tu nie kochać psa,
gdy pies taką mordę ma?
Kiedy nie chce ci się ruszyć,
on ma taki smutny wzrok,
że, chcąc nie chcąc, po smycz sięgasz
i ku drzwiom kierujesz krok.
I jak to nie kochać psa,
gdy pies takie oczy ma?
Kiedy myślisz, że dokoła
nikt pokochać nie chce cię,
Spójrz na niego. To dla ciebie
mocno serce bije psie.
I jak tu nie kochać psa,
Gdy pies takie serce ma?

Na podsumowanie całego tygodnia panie
nauczycielki z grup młodszych zaprosiły wszystkie dzieci na przedstawienie, w którym zebrano
informacje dotyczące psów. Fabuła opowiadania
ukazywała historię porzuconego w parku pieska
od momentu znalezienia go przez dwie siostry
i ich mamę, poprzez poszukiwania właściciela,
wizytę w lecznicy weterynaryjnej (celem
zaszczepienia pieska, odrobaczenia go, dopasowania mu specjalnej obroży przeciwko
kleszczom/pchłom itp.), aż do powrotu do domu,
gdzie piesek zamieszkał. Dzieci oglądały
przedstawienie z zaciekawieniem, a po jego
zakończeniu odpowiadały na postawione im
pytania. Na koniec wręczono dzieciom specjalne
medale. Zostały one „Przyjaciółmi Zwierząt”.
Przy okazji trwania projektu, postanowiliśmy
zorganizować i przeprowadzić na terenie
naszego przedszkola akcję „Miska – dla psiaka ze
schroniska”. Miała ona na celu zbiórkę karmy,
przysmaków oraz akcesoriów, które mogą
przydać się psiakom w schronisku. Akcja
zakończyła się dużym sukcesem i cieszyła się
sporym zainteresowaniem.
Podsumowując projekt edukacyjny, zapytano przedszkolaki oraz ich rodziców, czy podobał się im temat oraz sposób jego realizacji.
Dzieci wraz z rodzicami oceniali projekt za
pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych kości i naklejając je na sylwecie psa.
Odnieśliśmy sukces!

Zaprosiliśmy do naszego przedszkola
panią behawiorystkę, która odwiedziła nas wraz
ze swoim pieskiem Fermisiem. Okazało się, że
jest on pudelkiem w kolorze morelkowym. Pani
Ola wraz z Fermisiem pokazali nam kilka
sztuczek. Prowadząca opowiedziała dzieciom, jak
należy się pieskiem opiekować. Dzieci mogły go
pogłaskać oraz pobawić się z nim.
Opracowanie:
Przedszkole nr 27
ul. Krakowska 243
Bielsko-Biała
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DZIELIMY SIĘ POMYSŁAMI
Scenariusz zajęć

Kosmiczny dzień
Cel główny
Poznanie wiadomości dotyczących kosmosu.

Cele wychowawcze
Wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć; integrowanie się dzieci z różnych grup;
nabywanie umiejętności współdziałania w zespole; rozwijanie aktywności twórczej.
Cele operacyjne
Dziecko ogląda albumy i książki o kosmosie; zna podstawowe pojęcia, takie jak: planety, Układ
Słoneczny, rakieta, UFO; zna ciekawostki związane z kosmosem; prezentuje siebie na tle grupy;
wykonuje pracę plastyczną w małych zespołach; bierze udział w zabawach ruchowych; współdziała
w zabawie.
Środki dydaktyczne
Przebranie ufoludka (worki na śmieci w kolorze zielonym, opaski z czułkami, folia aluminiowa na
włosy), rakieta z pudeł, lampki, makieta ufoludka z wyciętym miejscem na głowę, książki,
encyklopedie, plansze edukacyjne dotyczące kosmosu, prezentacja multimedialna, muzyka
kosmiczna, piosenki z płyty CD, hula-hoop, czarne brystole, białe gwiazdki, klej, srebrna folia, biała
kreda, zagadki o kosmosie, gwiazdki z minkami.
Scenografia
Lekko zaciemniona sala przedszkolna, w rogu sali stoi rakieta podświetlona małymi lampkami, obok
makieta ufoludka, w tle słychać muzykę kosmiczną.
Przebieg zajęć

1 . Przywitanie dzieci w sali – wprowadzenie
do tematu zajęć
2. „Czekamy na gości z innej planety”

4. Rozmowa ufoludków z dziećmi na temat
celu ich przybycia – zaproszenie do wspólnej
zabawy

W trakcie oczekiwania słuchanie muzyki kosmicznej (Peter Mergener Electronic lounge) oraz
nasłuchiwanie dźwięku kosmicznej rakiety.

5. „Start rakietą kosmiczną” – zabawa
ruchowo-naśladowcza do muzyki z filmu
fantastycznego Odyseja kosmiczna

3. „Przylot ufoludków na planetę Ziemia”

6. „Witamy na innej planecie”

Za rakietą schowane są dwa ufoludki (przebrane
nauczycielki), na początku wystawiają tylko
czułki, rączki, wydają odgłosy (np. bip – pi bip).
Gdy tempo muzyki zmienia się, ufoludki
wychodzą zza rakiety i wspólnie witają dzieci
piosenką Podajmy sobie ręce (zmieniamy głos) .

Rozmowa z dziećmi na temat Układu Słonecznego z wykorzystaniem ilustracji z encyklopedii, książek o kosmosie, plansz edukacyjnych,
określanie ilości planet.

WIADOMOŚCI PRZEDSZKOLAKA ‐ wydanie specjalne 1/2018

11

7. „Planety” – prezentacja multimedialna

1 2. „Konstelacje gwiazd” – praca plastyczna

8. „Wesołe ufoludki”

Zabawy muzyczno-ruchowe do znanych dzieciom piosenek o kosmosie, m.in. Zielone Ufoludki
– Fasolki, Trzej Kosmici, W kosmosie – Bebe Lilly.

Na dużych arkuszach czarnego brystolu dzieci
przyklejają gwiazdki lub kuleczki z folii, z poprzedniej zabawy. Białą kredą łączymy gwiazdki,
tworząc konstelacje gwiazd. Każda grupa
wymyśla nazwę swojej konstelacji. Na koniec
zajęć robimy w holu wystawę grupowych prac
plastycznych.

9. „Pokaz mody kosmicznej”

1 3. „Wracamy na Ziemię”

1 0. „Statki kosmiczne”

1 4. Ewaluacja zajęć

(https://www.youtube.com/watch?v=LpZ5zFew4
Vk)

Prezentacja przebrań dzieci przygotowanych
z okazji zajęć.
Zabawa ruchowa z wykorzystaniem hula-hoop.
Dzieci łączą się w zespoły 6-osobowe, chwytają
hula-hoop i do muzyki Jean-Michela Jarre'a
Stardust naśladują start kosmicznego pojazdu
oraz przemieszczają się po całej cali, na koniec
lądują, wracając na miejsce.

1 1 . „Kosmiczna burza meteorytów”

Zabawa z chustą animacyjną. Dzieci dynamicznie
unoszą chustę animacyjną, na której znajdują się
wycięte z papieru gwiazdki oraz kuleczki z folii
aluminiowej. Po zabawie każde dziecko zbiera po
jednej gwiazdce, posłużą one do pracy plastycznej.

Zabawa ruchowo-naśladowcza do muzyki z filmu Odyseja kosmiczna.
Zagadki kosmiczne oraz ocena zajęć przez dzieci
poprzez podniesienie uśmiechniętej lub smutnej
gwiazdki do góry.

1 5. „Powrót ufoludków do domu”

Pożegnanie gości przy muzyce, ufoludki wracają
do pojazdu kosmicznego, machają dzieciom na
pożegnanie, zakończenie zajęć.
Opracowały i przeprowadziły: Alicja Kubica
Magdalena Dziewa
Przedszkole nr 50
ul. Łagodna 27a
Bielsko-Biała
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Scenariusz zajęć

9 kwiatów barwnych jak tęcza
Cele główne
Usystematyzowanie wiedzy o czterech porach roku, utrwalenie cyfry 9.

Cele operacyjne
Dziecko utrwala cyfrę 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; ćwiczy dodawanie i odejmowanie
w poznanym zakresie liczbowym; porównuje liczebności zbiorów; rozróżnia rodzaje metrum.
Środki wspomagające działania
Dwie ilustracje łąki (bez zwierząt), 8 biedronek (np. z orgiami), cyfry i znaki matematyczne, 9 sylwet
ptaków, 9 szablonów dużych kwiatów w różnych kolorach (lub kwiatów sztucznych), 63 małe
motylki oraz 1 duży, wesoła muzyka oraz tamburyno, muzyka relaksacyjna, duże koło podzielone
kolorami na 4 pory roku oraz przedmioty kojarzące się z daną porą roku.
Opracowała i przeprowadziła: Jadwiga Malarz
Przedszkole nr 35 w Bielsku-Białej

Przebieg zajęć

1 . Rozmowa wstępna

Rozmowa, co dzieci widziały na wiosennej łące
(oznaki wiosny) .

c) podpisują cyframi (1 –8) kolejne kwiaty
d) utrwalają liczebniki porządkowe:

Jaki kolor ma drugi (piąty, ósmy… ) kwiat? Który
kwiat ma kolor żółty (granatowy, różowy… )?

Nauczycielka mówi zadanie matematyczne
jednocześnie demonstrując na ilustracji wiosennej łąki: Na łące 8 biedronek fruwało, a jedna

e) przy pierwszym kwiatku nauczyciel kładzie 2
motyle. Przy kolejnych kwiatach dzieci umieszczają sylwety motyli tak, by przy każdym kolejnym kwiatku był o jeden więcej (przyporządkowując motyle, równocześnie liczą liczebnikami porządkowymi) .

3. Zadanie matematyczne

6. Porównywanie ilości motyli na różnych
kwiatkach

2. Zadanie matematyczne

siedziała na trawie. Ile było razem biedronek na
łące?. Dzieci układają działanie: 8+1 =9 .

Nauczycielka mówi kolejne zadanie matematyczne, a wskazane dziecko demonstruje na
ilustracji wiosennej łąki: Na łące fruwało 9

ptaków. Do lasu odleciał 1 ptak. Ile ptaków
zostało na łące?. Dzieci układają działanie:

9-1 =8.

trzecim niż na kwiatku piątym? O ile mniej jest
na kwiatku dziewiątym niż na kwiatku ósmym?
itd.

7. „Motyle i kwiaty”

4. Zabawa ruchowa

Nauczyciel rozkłada na dywanie w rozsypce 9
kwiatów i i gra na tamburynie metrum dwu-,
trzy-, czterotaktowe (wyraźny akcent), a dzieci
tworzą kółka wokół kwiatów o takiej samej
ilości dzieci co metrum. Kto nie ma miejsca
przy kwiatku, przykuca.

5. Zabawy matematyczne

Dzieci:
a) rozkładają 9 kwiatów w szeregu,
b) przeliczają liczebnikami głównymi,
16

Nauczyciel pyta: O ile więcej jest na kwiatku

Nauczyciel rozkłada 7 kwiatów w szeregu
z dużymi odstępami, przy pierwszym kładzie
dużego motyla. Na przerwę w muzyce dzieci
ustawiają się tak, by przy każdym kwiatku było
o jedno dziecko więcej.

8. Lekcja ciszy

Dzieci siedzą w kręgu, a w środku leży duże
koło z podziałem na 4 kolory (pory roku) oraz
koszyk z przedmiotami kojarzącymi się z daną
porą roku. Wezwane wzrokiem przez nauczyciela dziecko wybiera jeden przedmiot
i kładzie na odpowiedniej porze roku.
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Przykładowe zabawy wspomagające prawidłowy rozwój mowy dziecka cz. I
Mowa jest sprawnością, którą dziecko zdobywa,
a uczy się jej etapami. Ćwiczenia, przebywanie
wśród osób, których mowa jest prawidłowa,
sprzyja rozwojowi wszystkich potrzebnych podczas artykulacji narządów. Ważne więc jest
odpowiednie kierowanie i stymulowanie rozwoju mowy we właściwym kierunku i w odpowiedniej kolejności. Ważne jest także wczesne
podejmowanie działań profilaktycznych, aby
unikać w przyszłości wad wymowy lub ograniczać ich występowanie. W tym celu proponuję
proste ćwiczenia ortofoniczne, podczas, których
stosowane są:
 ćwiczenia oddechowe,
 ćwiczenia dźwiękonaśladowcze,
 ćwiczenia logorytmiczne,
 ćwiczenia słuchu fonemowego,
 ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne.
Dodatkowo prowadziłam również proste
ćwiczenia rozwijające umiejętności wzrokowe,
motoryczne, sekwencyjne, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Dobór ćwiczeń uzależniony jest od wieku dziecka, wady wymowy
oraz formy pracy. Przedstawiłam po kilka
propozycji do każdej z wyżej wymienionych
grup.

Ćwiczenia oddechowe
Zadaniem tych ćwiczeń jest pogłębienie oddechu, stymulowanie aparatu oddechowego,
wydłużanie wydechu i nauka ekonomicznego
gospodarowania oddechem. W przygotowaniu
ćwiczeń oddechowych korzystałam z książek:
K. Szłapa: Cmoknij, dmuchaj, parskaj, chuchaj.

Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych , K. Kubach-Pryczkowska Językiem
malowane. Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci
w wieku przedszkolnym , I. Jackowska i I. Rutkowska-Błachowiak Plamki, kropki, kropelki oraz
A. Tońska-Mrowiec Języczkowe przygody i inne
bajeczki logopedyczne.

Opracowała: Iwona Stańco
Przedszkole nr 35 w Bielsku-Białej

Wąchanie kwiatów
Nabieramy powietrze nosem i wypuszczamy
ustami. Łączymy górną i dolną wargę, język
znajduje się na wałku dziąsłowym. Nabieramy
powietrze nosem i wypuszczamy też nosem .
Jak dmucha wiatr?
Nabieramy powietrze nosem i wypuszczamy
ustami, dmuchamy z całej siły. Można dmuchać
w kolorowe kawałki papieru, kulki z bibuły lub
wycięte z papieru listki .
Naśladowanie smoka
Robimy groźną minę i nabieramy jak najwięcej
powietrza nosem i wypuszczając ustami, wypowiadamy głoskę „h”.
Wyścigi piłeczek pingpongowych
Przedmuchujemy piłeczki z jednego końca sali
do drugiego.
Ziewający lew
Naśladowanie ziewającego lwa .
Śmiech
Naśladujemy na jednym wydechu śmiech
dziewczynki: „hi”, „hi”, „hi”, chłopca: „ha”, „ha”, „ha”,
taty: „he”, „he”, „he” i staruszka: ‘ho”, „ho”, „ho”.
Gorące kakao
Dmuchamy w dłonie w taki sposób, jakbyśmy
chcieli ostudzić za gorące kakao.
Przebity balonik
Nadymamy policzki i następnie powoli
wypuszczamy z nich powietrze jak z przebitego
balonika: „pss”.
Rozgrzewamy zmarznięte ręce
Wykonujemy wdech nosem i na jednym
wydechu chuchamy trzy razy w dłonie.
Robienie plam z farby rozdmuchiwanej za
pomocą słomki .
Oddychanie w pozycji leżącej na plecach
z zabawką umieszczoną na brzuchu.
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U WA G A KO NKU R S!
Zapraszamy wszystkie przedszkola z naszego regionu do udziału w konkursie

„Nasze Przedszkole”.
Zadaniem uczestników będzie przygotowanie

makiety z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do recyklingu .
Dla zwycięskiego przedszkola nagrodą będą klocki LEGO® *
Regulamin konkursu „Nasze Przedszkole”
1 . Konkurs jest przeznaczony dla placówek
przedszkolnych z Bielska-Białej, powiatów
bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego.
2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie
w formie makiety 3D swojego przedszkola
(widok zewnętrzny wraz z okolicą, wybrane
pomieszczenie wewnątrz itp.).

3. Sposób przeprowadzenia konkursu

a) Każde przedszkole biorące udział w konkursie
zgłasza jedną pracę.
b) Format prac: makieta stworzona z wykorzystaniem materiałów recyklingowych, o wymiarach nieprzekraczających 800 mm x 800 mm.
Technika wykonania makiety jest dowolna, jednak warunkiem koniecznym jest zastosowanie
materiałów pochodzących z recyklingu.
c) Każda praca powinna być podpisana nazwą

przedszkola wraz z adresem i numerem
kontaktowym . Należy także dołączyć oświadczenie o samodzielnym wykonaniu makiety.

Prace bez takiego oświadczenia zostaną zdyskwalifikowane.

4. Miejsce i termin składania prac

Prace należy dostarczyć do sekretariatu RODN
„WOM” w Bielsku-Białej ul. Legionów 25 do dnia
01 .1 0.201 8.

5. Kryteria oceny prac konkursowych

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
 prezentujące temat w sposób interesujący
i przyciągający uwagę,
18

 charakteryzujące się oryginalnym ujęciem

tematu i ciekawymi obserwacjami,
 wykonane z dużej ilości materiałów recyklingowych,
 oceniana będzie również estetyka, efekt
wizualny i staranność wykonania.

6. Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace

zostaną przedstawione na stronie internetowej
RODN „WOM” oraz w papierowym wydaniu
„Wiadomości Przedszkolaka”. Ponadto zostanie
zorganizowana ekspozycja wybranych prac na
terenie RODN „WOM” przy ul. Legionów 25
w Bielsku-Białej.
7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Nagrodą główną w konkursie jest LEGO® System
Zestaw Kreatywny – zestaw 1 000 klocków
LEGO® System, dla dzieci 4+, do pracy z grupą
1 –8 osób, oraz 8 dwustronnych kart konstrukcji.
8. Oceny prac dokona jury powołane przez
organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
9. Wszelkie koszty związane z udziałem
w konkursie ponoszą uczestnicy.
1 0. Prace konkursowe będzie można odebrać
w dniach 5.1 1 .201 8– 1 6.1 1 .201 8.
Prace nieodebrane w wyznaczonym terminie
zostaną uznane za porzucone, co jest równoznaczne z wolą wyzbycia się własności.
zastosowaniu klocków LEGO ® w edukacji najmłodszych
– zob. artykuł Jolanty Zuziak Edukacja matematyczna
klockiem po(d)parta s. 23.
*O
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O FE R TA SZ KO L E Ń
Poniżej zamieszczamy wybrane propozycje konferencji i warsztatów odbywających się w naszym
Ośrodku. Zapisy na szkolenia:  https://kursy.wombb.edu.pl/
Nowa podstawa programowa wychowania
przedszkolnego wraz z komentarzem metodycznym
Tematyka: Zadania przedszkola i innych form
wychowania przedszkolnego, warunki realizacji
podstawy programowej, konstrukcja formalna zapisów treści programowych. Efekty realizacji zadań
przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, sformułowane w postaci celów do osiągnięcia
przez dzieci na koniec wychowania przedszkolnego
Dokumentacja nauczyciela przedszkola pozwalająca
monitorować wdrażanie podstawy programowej.
Diagnoza przedszkolna w kontekście zapisów
w podstawie programowej.
Godzin: 5

„Tańczymy i wesoło się bawimy”
Tematyka: Różnorodne formy i techniki taneczne:
zumbatomic (zumba dla dzieci), tańce z rekwizytami,
improwizacje taneczne, tańce integracyjne, nauka
prostych choreografii .
Godzin: 1 2

Dogoterapia
Tematyka: Podstawy dogoterapii jako terapii
wspomagającej, proces terapeutyczny z udziałem psa
– podstawy interakcji człowiek – zwierzę, możliwości
i ograniczenia w pracy terapeutycznej, dogoterapia
jako metoda aktywizująca i edukacyjna, sygnały
uspokajające wysyłane przez psa (CS), behawior psa,
organizacja i przebieg zajęć z udziałem psa, etyczne
aspekty dogoterapii, ćwiczenia.
Godzin: 1 5

Godzin: 1 5

„Gdy milczenie nie jest wyborem” – praca
z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym
Tematyka: Co to jest mutyzm wybiórczy? Kryteria
diagnostyczne mutyzmu wybiórczego. Współpraca
z rodzicami dziecka z MW. Jak rozpocząć pracę
z dzieckiem z MW?
Godzin: 20
Praca z dzieckiem nieśmiałym, lękowym
i zahamowanym emocjonalnie – „Świetlik
Ludwik”
Tematyka: Objawy lęku w sferze poznawczej,
emocjonalnej, behawioralnej, rysunek jako źródło
poznania emocji dziecka, praca z zasobami, bajka
i metafora w terapii zaburzeń lękowych, trening
oddechowy i relaksacyjny.
Godzin: 30
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Uczeń z Zespołem Aspergera w placówce
ogólnodostępnej
Tematyka: Jak rozpoznać Zespół Aspergera –
interakcje społeczne, język, zainteresowania i czynności rutynowe, specyfika funkcjonowania osób
z ZA, zasady organizacji i cele terapii osób z ZA,
funkcjonowanie osób z ZA w szkole – specyficzne
problemy na kolejnych etapach edukacyjnych. Jak
wspierać osoby z ZA?
Zabawy z dźwiękami i nietypowymi przyborami – (A)
Tematyka: Różnorodne formy i techniki taneczne:
elementy aerobiku, tańce na siedząco, powitanki
i pląsy, zabawy i tańce integracyjne, wykorzystanie
prostych instrumentów, wyrażanie ruchem treści
i nastroju utworu, łączenie ekspresji muzycznej
z plastyczną, improwizacje taneczne, odkrywanie
bogactwa dźwięków podczas zabaw z różnymi
przedmiotami i rekwizytami, „kolorowe piosenki”,
„malowanie muzyki”, nauka prostych choreografii.
Godzin: 1 2
Zabawy z dźwiękami i nietypowymi przyborami – (B)
Tematyka: Różnorodne formy i techniki taneczne:
elementy aerobiku, afro-dance, flamenco, disco,
tańce na siedząco, powitanki i pląsy, wybrane tańce
towarzyskie, ćwiczenia rytmiczne do poszczególnych
tańców, zabawy i tańce integracyjne, wyrażanie
ruchem treści i nastroju utworu, łączenie ekspresji
muzycznej z plastyczną, odkrywanie bogactwa
dźwięków podczas zabaw z różnymi przedmiotami
i rekwizytami, „malowanie muzyki”, nauka prostych
choreografii.
Godzin: 1 2
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E D U - A KC J A
Edukacja matematyczna klockiem po(d)parta
Klocki LEGO® zawitały do Szkoły Podstawowej
nr 1 0 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Białej 6 lat temu. Na początku były to 2
roboty LEGO® MINDSTORMS® NXT. Od nich
zaczęła się nasza przygoda z klockami LEGO®
w dydaktyce.
Z czasem, chcieliśmy sprowadzić do
szkoły i edukacyjnie „oswoić” produkty LEGO®
Education. I tak drogę do naszej placówki
znalazły zestawy LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 i LEGO® Education WeDo 2.0. Jednak
bohaterem naszej opowieści postanowiliśmy
uczynić zestaw bardziej „analogowy” – nie
wymagający podpinania sensorów, silników
i umiejętności programowania. Chcemy Państwu
zaprezentować zestaw LEGO® Education
MoreToMath.
To niebieskie plastikowe pudełko z klockami, wieczkiem i tacką z przegródkami
zapewnia porządek podczas zajęć i pozwala
nauczycielowi skupić się na pracy z uczniami.
Produkty LEGO® Education są, bowiem przygotowane specjalnie dla szkół – mają wspierać
nauczyciela i ułatwiać mu pracę. Wspomniane
niebieskie pudełko kryje całkiem sporo klocków
– ponad pół tysiąca. To wystarcza do swobodnej
pracy 2 uczniów w wieku 6+.
W naszej pracy z uczniami szybko
doceniliśmy fakt, że zestaw ten ma całkowicie
przetłumaczoną na język polski obudowę
dydaktyczną. I tak polski nauczyciel:
 ma możliwość pobrać bezpłatne oprogramowanie dla zestawu MoreToMath ze strony
LEGO® Education; po wpisaniu adresu strony
pobierania:
http://legoeducation.com/start,
należy wybrać „Retired products”, kolejno
„MoreToMath” i wreszcie wskazać wersję
oznaczoną jako „Central EU”; kliknięcie na duży
przycisk„DOWNLOAD” rozpocznie pobieranie;
 wraz z oprogramowaniem – otrzymuje polski
podręcznik nauczyciela (222 strony) oraz
 gotowe do wykorzystania kolorowe karty
aktywności (karty pracy) dla uczniów; także
przygotowane w języku polskim.
Częścią pakietu oprogramowania jest
aplikacja MathBuilder – pozwalająca na
wykorzystanie podczas zajęć z uczniami tablic

lub monitorów interaktywnych. Aplikacja ta nie
wymaga żadnych dodatkowych sterowników. Po
instalacji otrzymujemy graficzne środowisko do
pracy – do budowania konstrukcji z klocków
LEGO® wprost na ekranie komputera, na tablicy
interaktywnej lub na monitorze interaktywnym.
Aplikacja MathBuilder daje dzieciom możliwość
przedstawiania i tłumaczenia swoich pomysłów
i rozwiązań na forum klasy.
Oprogramowanie jest poprawnie wyświetlane już w rozdzielczości 1 024 na 768 pikseli. To
ważne, gdyż jest to popularna rozdzielczość
starszych wideoprojektorów, często obecnych
w szkołach. Oprogramowanie jest dostarczane
w wersji dla systemu operacyjnego Windows (7,
8.1 i 1 0) oraz Mac OS. Podręcznik nauczyciela
i kolorowe karty aktywności dla zestawów
MoreToMath są dostępne w formacie PDF.

Klocki LEGO® w dydaktyce
MoreToMath to rozwiązanie, które sprawdza się
w pracy z dziećmi z oddziału przedszkolnego
(„zerówki”). Na dydaktyczne walory nauczania
wspomaganego klockami LEGO® już na tym
etapie zwraca uwagę dr Agnieszka Herma –
doradca metodyczny z matematyki dla szkół
z terenu miasta Bielska-Białej.
Edukacja matematyczna realizowana
z wykorzystaniem klocków LEGO® umożliwia –
wg niej – wszechstronne wspomaganie rozwoju
dzieci w wieku przedszkolnym. Praca z zestawem
MoreToMath – przy wykorzystaniu multimedialnej obudowy dydaktycznej – wspomaga
przygotowanie dzieci do nauki w szkole zarówno w obszarze poznawczym, jak i społecznym.
Współpraca w zespole w celu wykonania
określonej konstrukcji (zgodnie z podanymi
warunkami) sprawia, że dziecko – uczestnicząc
w zabawie – uczy się obdarzać uwagą inne dzieci
i osoby dorosłe. Musi uważnie słuchać instrukcji
i konfrontować swoje pomysły z innymi,
wykorzystując przy tym proste komunikaty
werbalne. Ukierunkowana przez nauczyciela
zabawa z zestawem klocków staje się okazją do
eksperymentowania z matematyką, szacowania
i przewidywania.
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Systematyczna praca z klockami LEGO® wspomaga poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dzięki
ich wykorzystaniu dziecko jest lepiej przygotowane do podjęcia nauki w szkole w zakresie
przeliczania elementów zbiorów, liczenia obiektów, odróżniania liczenia błędnego od
poprawnego.
Ponadto, różnorodność kształtów i kolorów elementów tego zestawu, sprzyja rozwijaniu
umiejętności klasyfikowania według: wielkości,
kształtu, koloru czy przeznaczenia. Realizując
kolejne zadania konstrukcyjne, dziecko układa
przedmioty w grupy, szeregi, rytmy; odtwarza
układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im
określone znaczenie. Pracując z zestawem,
podejmuje więc samodzielną aktywność
poznawczą.
Powiązanie opisanych aktywności z wykorzystaniem tablicy interaktywnej sprawia, że
zestawy LEGO® MoreToMath mogą stanowić
pomoc dydaktyczną istotnie wspierającą
realizację podstawy programowej w oddziałach
przedszkolnych i nie tylko tam.

Klockiem w matematykę!
Przed rozpoczęciem pracy z zestawami MoreToMath w Szkole Podstawowej nr 1 0 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej,
postanowiliśmy poznać metody prowadzenia
zajęć z matematyki zalecane przez trenerów
Akademii LEGO® Education.
W lipcu 201 7 roku 5 nauczycieli z naszej
szkoły (w tym Pani dyrektor) wzięło udział
w szkoleniu „LEGO® Education MoreToMath na
zajęciach w szkole podstawowej (z Akademią
LEGO® Education)”, zorganizowanym w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Bielsku-Białej.
Spotkanie i warsztaty z certyfikowanym
trenerem Akademii LEGO® Education były dla
nas ważnym wydarzeniem. Od tego dnia
rozpoczęliśmy pracę z wykorzystaniem klocków
LEGO® podczas zajęć szkolnych innych niż
robotyka.
Z czasem, okazało się, że MoreToMath to
rozwiązanie możliwe do wykorzystania w różnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych.
Przydaje się na lekcjach (nie tylko matematyki),
w świetlicy szkolnej, podczas zajęć pokazowych
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dla przedszkolaków lub w czasie dnia otwartego.
Zwraca uwagę dzieci, podtrzymuje motywację,
pozwala „przemycać” treści z podstawy programowej podczas nauki przez zabawę.
Dziś nasza szkoła – na zaproszenie
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Bielsku-Białej – chce rozpocząć pracę
w ramach nowego projektu edukacyjnego pod
nazwą „Klockiem w matematykę!”. Opiekunem
naukowym projektu będzie dr Agnieszka Herma,
doradca metodyczny z matematyki. Możemy też
liczyć na wsparcie firmy AKCES Edukacja Kurzyca,
Piasecki sp.j. z Przeźmierowa (koło Poznania) –
jedynego oficjalnego przedstawiciela LEGO®
Education w Polsce.
W projekcie nasza szkoła ma pełnić rolę
lokalnego lidera edukacji matematycznej z wykorzystaniem klocków LEGO®. Mamy pomóc
w stworzeniu pierwszej sieci współpracy szkół
w ramach projektu „Klockiem w matematykę!”
oraz koordynować pracę naszej małej sieci. Do
współpracy w ramach sieci zaprosimy jeszcze
cztery szkoły podstawowe z Bielska-Białej i okolic.
Traktujemy to nowe wyzwanie jako
logiczną kontynuację naszego zaangażowania
się w „klockową” matematykę oraz szansę na
wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami
pracującymi w oddziałach przedszkolnych,
z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i informatyki.
Zapraszamy do współpracy! Niechaj
rodzą się nowe pomysły na wykorzystanie
zestawów MoreToMath w polskich szkołach!

Kontakt do koordynatora projektu „Klockiem w matematykę!”:
Wojciech Zuziak

502 077 1 91 wzuziak@wombb.edu.pl
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami
firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli, którzy w żaden sposób nie
sponsorują, ani nie autoryzują tego artykułu.

Jolanta Zuziak (nauczyciel religii i informatyki
w SP nr 1 0 w Bielsku-Białej)
Współpraca:
dr Agnieszka Herma (doradca metodyczny
z matematyki w mieście Bielsko-Biała)
Wojciech Zuziak (konsultant ds. informacji
pedagogicznej i informatyki w RODN „WOM”
w Bielsku-Białej)
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