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Od Redakcji
Szanowni Państwo, wychodząc naprze-

ciw obecnym trendom w edukacji oraz 

aktualnej sytuacji, związanej z pandemią – 

w kwietniowym wydaniu miesięcznika poru-

szamy tematykę tzw. odwróconej klasy (flipped 

classroom). Jest to rozwiązanie odpowiednie dla 

uczniów w różnym wieku, dlatego warto dowie-

dzieć się, w jaki sposób można je stosować w edu-

kacji wczesnoszkolnej – zarówno podczas pracy 

stacjonarnej, jak i zdalnej. 

Ważnym wydarzeniem majowym jest Dzień Matki – 

którego obchody w tym roku, ze względu na obo-

strzenia spowodowane pandemią, mogą stanowić 

wyzwanie. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy 

dla Państwa gotowe rozwiązanie w formie scena-

riusza zajęć – ze wskazówkami uwzględniającymi reżim sanitarny. 

W kwietniowym numerze solidną dawkę użytecznych i skutecz-

nych rozwiązań stanowią artykuły opracowane w ramach sekcji 

„Wspomaganie ucznia”. Dowiedzą się z nich Państwo, czym i w ja-

ki sposób przejawia się wysoka wrażliwość i zaburzenia sensorycz-

ne u uczniów klas I–III oraz w jaki sposób planować zajęcia, by jak 

najlepiej wspomagały rozwój uczniów.

Kwiecień to również właściwy miesiąc na przygotowanie się do pro-

cesu ewaluacyjnego. Chcąc ułatwić to zadanie, dzielimy się z Pań-

stwem szczegółowym opisem obszarów autoanalizy w zawodzie 

nauczyciela, z załączonymi instrukcjami starannie dobranych me-

tod prowadzenia oceny pracy własnej. 

Wyżej przedstawione tematy zostały opracowane w formie scena-

riuszy zajęć i artykułów, stanowiących idealne połączenie inspiracji 

oraz wskazówek pozwalających na samodzielne tworzenie konspek-

tów zajęć, z uwzględnieniem specyfiki własnych grup szkolnych.

Życzymy przyjemnej i wzbogacającej lektury! 

SPIS TREŚCI
 Temat numeru

4 Elementy flipped classroom w edukacji 

wczesnoszkolnej

 Zajęcia na czasie

10 Teczka pełna zabaw

 Scenariusze zajęć

16 Jestem dzieckiem i znam swoje prawa

18 Majowe święto wszystkich mam. 

Scenariusz zajęć dla klas I–II na Dzień 

Matki z zachowaniem reżimu sanitarnego 

20 Dźwięki wokół nas

 Wspomaganie ucznia

22 Zrozumieć i wspierać ucznia wysoko 

wrażliwego

27 Mózg zintegrowany, czyli jak uczyć się 

przez zmysły

35 Jak pobudzać mózg do twórczego 

działania?  Tajniki treningu kreatywności

 Strefa nauczyciela

40 Ewaluacja i autorefleksja w zawodzie 

nauczyciela

 Muzyka i rytmika

45 Muzyka jako narzędzie edukacji 

międzykulturowej
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