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SPIS TREŚCIOd Redakcji
Dziecko w relacji ze sobą i z innymi to domi-
nujący temat aktualnego numeru naszego 

czasopisma. Zagadnienia, które w podstawie 
programowej zostały ujęte jako rozwój społecz-

ny ucznia, tym razem uszczegóławiamy, analizując 
proces tworzenia zespołu klasowego. Dobre funk-

cjonowanie człowieka w społeczności opiera się w du-
żej mierze na jego wrażliwości na drugiego człowieka, 
na możliwości współodczuwania i otwartym stosun-
ku do innych osób. Znajdą więc Państwo praktyczne 
podpowiedzi, jak budować empatię dziecka w sytu-
acji szkolnej. A zaraz po tym artykule – rozważania na 
temat kształtowania charakteru i budowania osobo-
wości ucznia – rozróżniania pojęć i prezentacji sposo-
bów wsparcia. Z przywołanymi treściami koresponduje 
znany być może Państwu cykl „Efekt Domina”, z które-
go przywołujemy propozycję zajęć na temat wartości. 

O niecodziennym pomyśle na szkołę, w której dziec-
ko uczy się w warunkach naturalnych, w ciągłym kontakcie z przyrodą, 
wychodząc poza ramy szkoły oraz jak holistycznie w takich warunkach 
rozwija się dziecko – pisze Aleksandra Kubala-Kulpińska. Dopełnieniem 
niecodziennych koncepcji szkolnych będzie też relacja o tym, jak przy-
gotowywać dzieci do międzynarodowego konkursu „Odyseja umysłu” – 
dzielenie się doświadczeniem opiekunów drużyny, której udało się zna-
leźć wśród laureatów.

Spojrzeniem w stronę metodycznych rozwiązań będzie propozycja za-
bawy z poezją, w czytaniu której pomaga ruch, codzienny spacer, obser-
wacja przyrody. Koncepcja autorskiego podejścia do aktywnego czytania 
zakłada, że aktualne odczytania literatury przygotowują do konkretyza-
cji dzieła literackiego na kolejnych etapach; przygotowują do odbioru 
coraz to trudniejszych i bardziej skomplikowanych poetycko utworów. 
Zaproponowane działania sprzyjają także budowaniu rozumienia pojęć 
(w tym przypadku wieloznaczny termin „cień” pojawiający się w literatu-
rze dziecięcej, z którym w przyszłości nasi uczniowie skonfrontują się np. 
w wierszu Norwida).

Nie zabrakło w aktualnym numerze „Życia Szkoły” także technicznych roz-
wiązań, podpowiadających, jak uczyć planowania uczenia się na przykła-
dzie zastosowania notatek.

Zapraszamy do lektury czasopisma, mając nadzieję, że wiele z zapropono-
wanych pomysłów znajdzie swoje odzwierciedlenie w Państwa praktyce.


