
2 Ma coś filozof z dziecka i ptaka.  

Filozofowanie z dziećmi
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8 Lektura szkolna jako narzędzie rozwoju 

w pracy systemem Edukacja przez ruch

14 Nauczanie wielozmysłowe

18 Lektura w edukacji wczesnoszkolnej.  

Jak wspieramy całościowy rozwój dziecka,  

czytając mu lektury?
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20 Cudaczek-Wyśmiewaczek – odkrywanie 

podobieństw i różnic w wyglądzie ludzi  

i w znaczeniu słów

27 W życiu jak w cyrku. Propozycja zajęć 

kształcenia zintegrowanego  

z wykorzystaniem technik pedagogiki cyrku

29 Budowanie wspólnoty

Scenariusze zajęć

35 Lista 5/10/15

42 Scenariusz zajęć do książki  

Inny niż wszyscy  Per Nilsson

Zajęcia na czasie

50 Rowerowy DIY

Do It Yourself

31 Emocje w edukacji – indyjski przepis  

na harmonijny rozwój

Nauczyciel w świecie

44 Alfabet arteterapii

Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej

W aktualnym numerze zapraszamy na-

szych Czytelników do rozmowy przede 

wszystkim na temat lektury szkolnej. Wycho-

dząc z założenia, że nie ma nudnych i trudnych 

książek, jest zaś tylko „tajemnica wprowadzenia 

do ich lektury”, poprosiliśmy autorów, aby zapro-

ponowali skuteczne pomysły na atrakcyjne czyta-

nie oraz zrodzenie zachwytu tekstem literackim.

Spojrzymy więc na lekturę jako na centrum dzia-

łań, tzw. krąg tematyczny, integrujący wszystkie 

edukacje. Na przykładzie wybranego fragmentu 

z „Pana Kleksa” (lektury w klasie IV) zostanie omó-

wiona zasada pracy z tekstem zgodnie z założe-

niami podstawy programowej. Przede wszystkim 

będzie to przykład eksploracji, której wynikiem 

jest postęp w rozwoju ucznia, prezentujący konkretne umiejętności z za-

kresu nie tylko edukacji polonistycznej, ale także pozostałych edukacji 

(z integracją w każdym z aspektów). Z odwołaniem do opisanej zasady 

został też opracowany konspekt zajęć zintegrowanych, których krąg te-

matyczny wytycza lektura „Cudaczka Wyśmiewaczka”. Zajęcia te kore-

spondują także z załączoną grą dydaktyczną, która może być zarówno 

podsumowaniem wspólnego czytania książki, jak i sposobem na pro-

ces nazywania i tworzenia pojęć przez dzieci. Konspekt z grą dydaktycz-

ną pojawi się również w kolejnych numerach „Życia Szkoły”, co – mamy 

nadzieję – ucieszy naszych Czytelników.

Zaproponujemy Państwu ponadto wspólną re4eksję na temat $lozo-

fowania z dziećmi, a także zachęcimy do pedagogiki cyrku. Spojrzymy 

na możliwość wsparcia rozwoju dzieci poprzez uwzględnienie pro$lów 

uczenia się oraz wzbogacimy się o znajomość plastycznych technik arte-

terapii. Podejrzymy również, jak uczą inni – tym razem w Indiach.

Od Redakcji


