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Opracowała:  

Maria Biernat 

doradca metodyczny  

ds. edukacji wczesnoszkolnej  

w WODN w Skierniewicach 

Scenariusz zajęć z edukacji przyrodniczej kl. III 

Temat dnia: Warstwy lasu – runo leśne 

Temat zajęć: Grzyby występujące w polskich lasach  

Czas trwania : 2 godziny lekcyjne 

Cel główny: Poznanie grzybów jadalnych i trujących występujących w polskich lasach. 

Cele operacyjne 

Uczeń:  

− aktywnie uczestniczy w zajęciach;  

− słucha ze zrozumieniem;  

− wypowiada się na podany temat;  

− czyta ze zrozumieniem; 

− wymienia nazwy warstw lasu; 

− prowadzi obserwacje przyrodnicze; 

− wie,  co to jest bioróżnorodność i ekosystem; 

− dokonuje podziału grzybów na jadalne i trujące; 

− nazywa części grzyba;  

− podaje znaczenie grzybów dla mieszkańców lasu; 

− wyjaśnia, w jaki sposób grzyby się rozmnażają; 

− wymienia nazwy czterech grzybów trujących; 

− wymienia nazwy czterech grzybów jadalnych. 

Metody nauczania wg F. Szloska: 

− podające: pogadanka, objaśnianie; 

− problemowe: klasyczna metoda problemowa, aktywizujące: ćwiczenia                             

z elementami dramy; 

− programowane: z użyciem komputera; 

− praktyczne: pokaz, ćwiczenia. 
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Formy:  

− grupowa, zbiorowa; 

− indywidualna jednolita. 

Środki dydaktyczne: 

− materiały dydaktyczne: program multimedialny, karty pracy, kilka okazów 

grzybów, CD2; 

− techniczne: laptop, tablica interaktywna, oprogramowanie Interwrite Workspace; 

−  prezentacja PowerPoint. 

Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do zajęć  

Czynności organizacyjno –porządkowe 

− nacobezu - podanie celów zajęć; 

− sformułowanie tematu zajęć; 

−  zapisanie tematu na tablicy interaktywnej. 

Zabawa Las 

Dzieci dostają woreczki. Nauczyciel układa ze skakanek cztery okręgi, jeden za drugim,                   

i wkłada do każdego kartkę z nazwą warstwy lasu. Dzieci ustawiają się na linii startu. 

Zadaniem dzieci jest trafienie woreczkiem do wskazanej przez nauczyciela warstwy lasu: 

ściółki, runa, podszytu, drzew. Na koniec dzieci wrzucają woreczek do ulubionej warstwy 

lasu, a nauczyciel liczy woreczki, by przekonać się, ile dzieci lubi poszczególne warstwy. 

2. Przypomnienie warstwowej budowy lasu 

2.1. Wyodrębnienie i nazywanie warstw lasu 

Prezentacja – runo leśne ( wyświetlenie dla przypomnienia odpowiednich slajdów) oraz 

nawiązanie do wcześniej oglądanego filmu: 

Warstwy lasu – Przyroda, Klasa III - Eduelo.pl 

https://www.youtube.com/watch?v=XSS7iGclFZU 

Uczniowie mają rozdane karty, nauczyciel prosi, aby przeczytali informacje. 

Rozmowa na temat przeczytanego tekstu  

− Co to jest bioróżnorodność? 

− Co to jest   ekosystem?  

https://www.youtube.com/watch?v=XSS7iGclFZU
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Na tablicy interaktywnej dzieci tworzą mapę myśli: ekosystem, elementy nieożywione                           

i ożywiona część ekosystemu. 

 

3. Poznanie grzybów 

Dzieci dostają karty pracy, mają  odczytać hasło zapisane szyfrem. 

3.1. Wielozmysłowe poznanie naturalnych okazów grzybów 

Praca w grupach. Uczniowie oglądają  grzyba przez lupę,  określają  wrażenia  dotykowe, 

kolor, zapach, kształt.  

3.2. Oglądanie prezentacji multimedialnej – Świat grzybów 

Co to są grzyby? – wyjaśnienie, że grzyby nie są roślinami, nie mają łodyg, liści ani 

kwiatów. Nie posiadają chlorofilu. Omówienie podziału grzybów na jadalne i trujące. 

Znaczenie grzybów – rozmowa o tym, jakie znaczenie mają grzyby dla mieszkańców lasu               

i dlaczego nie wolno ich niszczyć.  

3.3. Budowa grzyba 

Ćwiczenie na tablicy interaktywnej polega na dobieraniu podpisów – nazw części grzyba, 

wykorzystując narzędzia do przenoszenia elementów. 

 

 

 
https://pl.pinterest.com/pin/446630488036533122/ 

https://pl.pinterest.com/pin/446630488036533122/


4 
 

 

Zabawa Każde zwierzę, które ma pióra, fruwa.  

Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel mówi: Każde zwierzę, które ma pióra fruwa (macha 

rękami i naśladuje ruch skrzydeł). Następnie wymienia nazwy zwierząt i rzeczy, które 

mogą lub nie mogą latać. Gdy podaje jakąś nazwę, macha rękami. Dzieci mogą machać 

rękami tylko wtedy, gdy wymienione zwierzę lub rzecz lata. Jeśli ktoś się pomyli i nie 

zamacha we właściwym momencie lub zamacha w niewłaściwym momencie, zajmuje 

miejsce nauczyciela.  

W jaki sposób grzyby się rozmnażają? Co to jest grzybnia? -  samodzielne czytanie 

informacji w podręczniku Ja i moja szkoła na nowo, s. 77. Odpowiadanie na pytania. 

3.4. Oglądanie krótkiego filmu: Polskie grzyby - Zbieranie grzybów - Grzybobranie 

– film edukacyjny dla dzieci po polsku 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=jomR8K6MDQQ 

Grzyby jadalne i trujące – rozpoznawanie na zdjęciach na tablicy interaktywnej  

z wykorzystaniem narzędzia  lupa, zakreślacz. 

4. Podsumowanie wiadomości   

Uczniowie wykonują ćwiczenia na tablicy interaktywnej. 

Ćwiczenie nr 1.  

Polega na użyciu przez uczniów narzędzia - pisaka w celu wypełnienia okienek. 

Odczytanie hasła: mikoryza. 

Rozwiąż krzyżówkę, wpisując poziomo nazwy grzybów, a otrzymasz hasło - rodzaj 

symbiozy występującej w świecie grzybów. 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

 

H1) Uwaga – grzyb trujący! 

G2) Inna nazwa kurki 

https://www.youtube.com/watch?v=jomR8K6MDQQ
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C3) Najniższa warstwa lasu 

H4) Lubi rosnąć na pniakach 

D5) Mylony z prawdziwkiem 

G6) Rudy grzyb 

E7) Najwyższa warstwa lasu 

A8) Z niej wyrastają nowe grzyby 

Ćwiczenie nr 2. 

 Dzieci mają rozdane karteczki koloru czerwonego i zielonego. Nauczyciel prezentuje 

zdjęcia grzybów jadalnych i trujących na tablicy multimedialnej. Zadaniem uczniów jest 

podnoszenie do góry odpowiedniej karteczki, zielona – grzyb jadalny, czerwona – 

trujący.  

5. Ewaluacja zajęć 

Walizka, kosz 

Na tablicy przyczepiony obrazek walizki. Obok niej zdanie: Co zabieram ze sobą? Tutaj 

uczeń ma wpisać to, co wyniósł z zajęć, co do niego szczególnie przemówiło, co się 

spodobało lub co mu się przyda w przyszłości. Poniżej obrazek kosza i białej plamy. 

Obok kosza przyczepione zdanie: Co mi się nie przyda? A obok białej plamy: Czego 

zabrakło? Poniższe rysunki uczeń wypełnia krótkimi zdaniami, równoważnikami zdań 

lub kluczowymi słowami na karteczkach.   

 

 

6. Ocena aktywności uczniów 



KARTA PRACY 

Odczytaj hasło zapisane szyfrem:  

 -    R                                                             - E 

 - D                                                               - Y 

 - Ż                                                                 - O 

- Z                                                                    -  B                                                              

- G 

------------------------------------------------------------------------------------- 

                     to 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Wędrówka 

po lesie… 

Świat 

grzybów 

 
Maria Biernat 
 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Co to są grzyby? 

 Grzyby to wielka odrębna grupa 
organizmów.  

 Grzyby nie są roślinami. Nie mają 
łodyg, liści ani kwiatów.  

 Grzyby różnią się od roślin tym, że nie 
posiadają chlorofilu. 

 Nie są samożywne. Grzyby są 
organizmami cudzożywnymi, bo same 
nie mogą produkować pokarmów. 
Składniki pokarmowe pobierają z 
gleby za pomocą grzybni.  

 

To zdjęcie, autor: 

Nieznany autor, licencja: 

CC BY-SA 

http://pl.wiktionary.org/wiki/grzyb
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Występowanie grzybów 
 Istnienie grzybów 

zaobserwowano we 
wszystkich sferach 
klimatycznych, przede 
wszystkim na lądach, 
rzadziej w wodach. 

 Spacerując po lesie jesienią, 
możemy podziwiać mnóstwo 
grzybów. 

 Większość to grzyby bardzo 
małe, rosną w ukryciu i 
dlatego trudno je zauważyć.  

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Boletus_erythropus
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Budowa 
grzybów 

Wyróżniamy grzyby: 

 Jednokomórkowe ( na 
przykład drożdże) 

 Wielokomórkowe 

 

 





 Grzyby w większości 

rozmnażają się dzięki sporom, 

które pełnią podobną rolę jak 

nasiona roślin.  

 Spory znajdują się pod 

kapeluszem grzyba. 

 Kiedy spora upadnie na ziemię, 

zaczyna kiełkować i wytwarzać 

nitkowate strzępki podobne do 

korzonków – jest to grzybnia. Z 

niej wyrastają nowe grzyby.  

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Opie%C5%84ka_ciemna
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 Grzybnia składa się z 

rozgałęzionych strzępek.  

 Aby je dostrzec, trzeba 

rozgarnąć ściółkę leśną – 

wyglądają w niej jak 

pajęczyna. 

 Zbite strzępki grzybni 

tworzą owocniki, które są 

nadziemną częścią grzyba. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzybnia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 Owocniki mogą mieć różny kształt: 

 kulisty, np. purchawka 

 łatkowaty, np. szmaciak gałęzisty 
 

 

 

 

 

 

 P 

 Pu 

 

     Purchawka                                                            szmaciak gałęzisty 
To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lycoperdon_perlatum_(Flaschen-St%C3%A4ubling)2.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sparassis_crispa_JPG1.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Koźlarz czerwony 

Najbardziej znany 

nam z grzybobrań 

jest owocnik 

kapeluszowy, który 

składa się z: 

 trzonka 

kapelusza 



Grzyby jadalne 

 Grzyby jadalne to takie, 

które po odpowiednim 

przyrządzeniu nie powodują 

u człowieka żadnych 

dolegliwości. 

 Grzyby zawierają niewiele 

substancji odżywczych, ale 

są cenione ze względu na 

walory smakowe. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY 

http://kuchniapodwulkanem-anthony.blogspot.com/2010/10/melanzane-sottolio-czyli-baklazany-w.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Do najbardziej 
cenionych grzybów 
jadalnych należą: 

 

Borowiki 

 

 

 

Borowik szlachetny 



Podgrzybki 
 

 

 

 

 

 

 

                      Podgrzybek brunatny 



Koźlarze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Koźlarz babka 



Koźlarz czerwony 
 



Koźlarz 

dębowy 
 



Rydze 

Mleczaj rydz 
 



Pieprzniki 
Kurka, 

pieprznik 

jadalny 
 Kurki spotkać można głównie 

w siedliskach borowych, 

ukryte pod mchem lub pod 

stertą opadłych liści. Żyją w 

symbiozie ze świerkiem i 

sosną, a także z bukiem, 

grabem i dębem. Występuje 

gromadnie wśród ściółki 

leśnej 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/siedlisko
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/bor-ang
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/mchy
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/tajemnice-zwyklego-liscia,17528.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/symbioza
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/swierk-pospolity
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/grab-pospolity
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/dab-szypulkowy
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/sciolka
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/las


Gąski 
 

 
Gąska ziemistoblaszkowa 



Maślaki 
 

 

 

 

 

 

 

Maślak żółty 



 
 
 
 
 
 
 
 

Maślak 

zwyczajny 



Opieńka 

miodowa 
 



Grzyby trujące 
 

 Grzyby trujące –grupa grzybów, zwłaszcza kapeluszowych, 

zawierających substancje trujące w ilościach toksycznych dla 

ludzi.  

 Objawami zatrucia są: 

 Silne osłabienie 

 Wymioty i biegunka 

 Bóle brzucha 

 Zaczerwienie skóry i twarzy 

 Utrata przytomności 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trucizna


Muchomor 

czerwony 
 



Muchomor 

sromotnikowy 
 



Muchomor 

zielonawy 

 



Borowik 

szatański 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – Borowik szatański, 2 – Muchomor sromotnikowy,  

3 – Muchomor jadowity, 4 – Muchomor plamisty,  

5 – Strzępiak ceglasty, 6 – Borowik ponury 



Znaczenie grzybów 

Pożyteczna rola grzybów: 

Grzyby za pomocą substancji trawiących rozkładają szczątki martwych organizmów  (roślin i zwierząt) na 
prostsze związki. Te proste związki wzbogacają glebę, na której wyrastają nowe rośliny zielone i z tych 
substancji korzystają. Współtworzą próchnicę.  

Stanowią pokarm dla ludzi i zwierząt leśnych ( jeleni, sarn, dzików). 

Są wykorzystywane w przemyśle spożywczym ( do wypieku ciast, chleba, produkcji serów pleśniowych, 
piwa, wina). 

Mają zastosowanie w medycynie do produkcji leków ( np. penicyliny). 

  

 



Negatywna 

rola 

grzybów: 

Są przyczyną groźnych 
chorób człowieka, zwierząt 
i roślin. 

Powodują gnicie produktów 
spożywczych pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego. 



Pamiętaj! 

Można zbierać 
wyłącznie 

grzyby,  

o których wiemy, 
że nie są 

szkodliwe dla 
naszego zdrowia! 



Literatura: 

https://pl.wikipedia.org/wiki
/Grzyby 

1 
https://pl.wikipedia.org/wiki
/Grzyby_jadalne 

2 
https://www.ekologia.pl/wie
dza/grzyby/tagi,trujace 

3 
https://www.ekologia.pl/wie
dza/grzyby/tagi,trujace 

4 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby_jadalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby_jadalne
https://www.ekologia.pl/wiedza/grzyby/tagi,trujace
https://www.ekologia.pl/wiedza/grzyby/tagi,trujace
https://www.ekologia.pl/wiedza/grzyby/tagi,trujace
https://www.ekologia.pl/wiedza/grzyby/tagi,trujace


Dziękuję za uwagę 
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Załącznik 1. 

Bioróżnorodność 

Co to jest bioróżnorodność?  

Bioróżnorodność to Ty i wszystkie formy życia, które Cię otaczają. 

Bioróżnorodność to zróżnicowanie i zmienność genów, gatunków i ekosystemów, czyli 

zbiorowości roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz ich wzajemnych oddziaływań                                

z otoczeniem.  

Od przelotnego spotkania pszczoły z kwiatem na letniej łące po nieustanne  i o wielkiej 

sile wzajemne oddziaływania powietrza, wody i ziemi – ekosystemy stanowią ostoję 

życia na Ziemi. 

Wg Konwencji o różnorodności biologicznej, różnorodność gatunkowa to 

,,zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi m.in.                      

w ekosystemach lądowych, morskich i innych wodnych, jak też w zespołach 

ekologicznych, których organizmy te są częścią. Dotyczy to różnorodności 

wewnątrzgatunkowej i różnorodności na poziomie ekosystemów’’. 

Bioróżnorodność określa liczbę, różnorodność i zmienność organizmów żywych, a także 

to, w jaki sposób zmieniają się one w czasie i przemieszczają  w przestrzeni.  

Bioróżnorodność można rozważać na różnych poziomach: 

• bioróżnorodność gatunkową, czyli rozmaitość wszystkich roślin, zwierząt                                  

i mikroorganizmów występujących na Ziemi, 

• bioróżnorodność ekologiczną, a więc rozmaitość zgrupowań ekologicznych, 

biocenoz, ekosystemów i krajobrazów, 

• bioróżnorodność genetyczną, czyli rozmaitość genów obecnych w pulach 

genowych populacji różnych gatunków. 
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Dlaczego zajmujemy się bioróżnorodnością? 

Dlatego, że bez bioróżnorodności nie byłoby życia na Ziemi, więc nie byłoby także 

człowieka jako gatunku. Jednocześnie jednak w historii naszej planety bioróżnorodność 

nigdy nie kurczyła się w takim tempie, jak obecnie. 

Dlaczego jest tak ważna dla wszystkich ekosystemów, nie tylko dla ekosystemów, które 

my, ludzie uważamy za „naturalne”, takie jak parki narodowe, czy rezerwaty. Jest ważne 

także w tych ekosystemach, które są zagospodarowane przez człowieka,                                  

w gospodarstwach rolnych i uprawach, a nawet w miejskich parkach. Bioróżnorodność 

umożliwia nam czerpanie  z zasobów przyrody. Nasza zdolność do egzystencji jako 

społeczeństwa zależy od różnorodności biologicznej naszej planety 

Woda, którą pijemy, żywność i lekarstwa. To wszystko zawdzięczamy różnorodności 

biologicznej. Powietrze, którym oddychamy zostało oczyszczone i nasycone tlenem 

przez rośliny. Dwutlenek węgla, który wydychamy jest przez rośliny absorbowany. 

Uprawa ziemi możliwa jest dzięki nasyceniu gleby różnego rodzaju bakteriami                       

i grzybami, które rozkładają odpadki organiczne i czynią ziemię żyzną. Owady, 

nietoperze i ptaki umożliwiają zapylanie kwiatów i roślin, które uprawia człowiek. 

  

 
 

http://jestemnaptak.pl/public/file/article/o_24.jpg
http://jestemnaptak.pl/public/file/article/o_24.jpg
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Załącznik 2. 

Ekosystem - układ ekologiczny, w którego skład wchodzi część ożywiona                                      

i nieożywiona pewnej przestrzeni środowiska naturalnego. Pomiędzy organizmami 

zasiedlającymi dane środowisko nieożywione zachodzi szereg relacji, które pozwalają 

funkcjonować im w harmonii i równowadze. Ekosystem opiera się na przepływie oraz 

wymianie materii i energii między zasiedlającymi go organizmami oraz między 

organizmami a ich otoczeniem.  

Aby lepiej zrozumieć, czym jest ekosystem, konieczne jest odwołanie się do takich pojęć, 

jak biocenoza i biosfera. Biosfera to powłoka ziemi, na której toczy się życie. Obejmuje 

powierzchnię ziemi, czyli litosferę, a także hydrosferę i dolną warstwę atmosfery. Jej 

granice są niekonkretne, bo wytyczone przez istnienie organizmów żywych. Tam, gdzie 

one funkcjonują, nawet jeśli są to tylko zarodniki, wciąż mówimy o biosferze. W tym 

kontekście ekosystem jest pewnym fragmentem biosfery. Biocenoza natomiast jest 

terminem o wiele węższym, odnoszącym się już do konkretnej przestrzeni, w której 

współegzystuje ze sobą pewna liczba zespołów roślinnych i zwierzęcych. Wraz z całym 

otoczeniem mikroorganizmów są one połączone siecią wzajemnych zależności. Tę 

konkretnie określoną przestrzeń, czyli środowisko ich życia, zwiemy biotopem. 

Biocenoza to struktura harmonijna, w której wszystkie organizmy są w pewien sposób ze 

sobą powiązane i tworzą zrównoważoną całość. Biocenoza i biotop razem składają się na 

ekosystem.  

Biocenoza czyli ożywiona część ekosystemu. 

 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/uklad-ekologiczny
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/srodowisko-naturalne
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/srodowisko
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/funkcjonowanie-ekosystemu
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rownowaga
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/materia-zywa
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/energia
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/organizm-zywy
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/biocenoza
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/biosfera
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zycie
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/litosfera
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/hydrosfera
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/atmosfera
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zarodniki
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/drobnoustroje
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/biotop
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Elementami abiotycznymi są: 

* woda 

* gleba 

* gazy atmosferyczne ( tlen, azot, dwutlenek węgla ) 

* rzeźba terenu 

* klimat 

* temperatura 

Tworzą one biotop czyli nieożywioną część ekosystemu. 

Ekosystemem może być jezioro, las, wyspa, torfowisko, pole uprawne. Ekosystemy dzieli 

się na lądowe, wodne, sztuczne i naturalne. Do tych ostatnich zalicza się wszystkie te 

jednostki, które powstały bez udziału człowieka i nie zostały przez jego działalność 

przekształcone. 

Bibliografia 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-

srodowiska/ekosystem   

Aulay Mackenzie, Andy S. Ball, Sonia R. Virdee; “Ekologia. Krótkie wykłady”; 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015;  

 Grażyna Łabno; “Ekologia. Słownik encyklopedyczny”; Wydawnictwo Europa, 

Warszawa 2006; 

https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/jezioro
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/wyspa
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/torfowisko
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/pole
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/woda
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/natura
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ekosystem
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ekosystem
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Scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Kota dla klas 1-3 

(trzy godziny lekcyjne) 

Data: 17.02.2021 

Przygotowała: Monika Rosińska, Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach 

Temat dnia: Koci świat 

Cele ogólne: 

• poznanie budowy, tryb życia oraz sposoby odżywiania się kotów; 

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta; 

• odczytywanie, rozumienie symboli, znaków; 

• kształtowanie umiejętności społecznych.  

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

• potrafi podać synonimy do słowa „kot”; 

• zna i potrafi nazwać koty dzikie i rasy kotów domowych; 

• umie zinterpretować przysłowia o kotach; 

• chętnie wypowiada się na temat zwierząt; 

• zna budowę, tryb życia i sposoby odżywiania kotów; 

• potrafi kodować według podanego warunku; 

• zna ciekawostki na temat kotów; 

• wie, w jaki sposób należy opiekować się zwierzętami; 

• potrafi skupić uwagę na wykonanym zadaniu; 

• umie naśladować gestem, mimiką, sposób poruszania się kota; 

• poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe; 

• starannie wykonuje pracę plastyczną; 

• aktywnie uczestniczy w zajęciach; 

• potrafi współpracować w zespole. 

Metody pracy: słowne, oparte na obserwacji, działań praktycznych, aktywizujące. 
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Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: maskotki, rekwizyty , wycinki z gazet, informacje o kotach                   

z Internetu,  atlas o kotach, prezentacja, filmiki o kotach, kratownica, karty pracy                   

( budowa kota, zadania tekstowe), kartoniki do kodowania, karton, sylweta kota, włóczka, 

ruchome oczy, klej, obrazki kotów (bajki), obrazki (kot wesoły, kot smutny, miska 

napełniona mlekiem, miska pusta), kolorowe paski bibuły, tablica multimedialna. 

I. WSTĘP 

1. Zapoznanie z celami zajęć ( Nacobezu ). 

2. Wprowadzenie do tematu - KOT, KOTEK- podawanie synonimów. 

3. Rozmowy swobodne. Dzielenie się informacjami na temat kotów, oglądanie 

zdjęć, albumów, maskotek przyniesionych przez uczniów. 

II. ROZWINIĘCIE 

1.  Poznajemy koty. 

• Oglądanie prezentacji multimedialnej. Poznanie dzikich kotów i rasy 

kotów domowych, omówienie przysłów związanych z kotami. 

 https://www.slideshare.net/RenataRachmajda/koty-76155447 

• Koty z bajek – zgaduj- zgadula (załącznik 1). Obrazki gotowe do 

prezentacji lub laminowania. 

2. Kodowanie z kotem (załącznik 2). 

1 WERSJA – Przygotowanie dla każdego ucznia karty pracy. 

2 WERSJA W FORMIE 3D – Praca zespołowa. Korzystanie z gotowej 

kratownicy lub przygotowanie na zajęcia przez n-la np.  narysowanej kratownicy 

na arkuszu szarego papieru lub kartonie z kodami. Wycięte z kolorowego kartonu 

kwadraty, które wybrani uczniowie  przyklejają  według podanego kodu.  

3. „Małe Party - Kot Rock & Rollowy” –  swobodny taniec do melodii piosenki. 

Wykorzystanie kolorowych pasków bibuły, przyniesionych maskotek. 

https://www.youtube.com/watch?v=1NnbQLoBYok 

4. Ciekawostki o kotach – oglądanie filmiku. Poszerzenie wiadomości uczniów. 

https://www.youtube.com/watch?v=dT6p7A16XxM 

lub 

https://www.slideshare.net/RenataRachmajda/koty-76155447
https://www.youtube.com/watch?v=1NnbQLoBYok
https://www.youtube.com/watch?v=dT6p7A16XxM
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             https://www.youtube.com/watch?v=PC8jAi2Y30g 

Rozmowa kierowana: 

Czym pokryte jest ciało kotów? 

Czy wszystkie koty wyglądają tak samo?     

Dlaczego koty drapią? 

Czy koty mają dobry węch i słuch? 

Jaką funkcję pełnią wąsy kotów? 

Czy koty skaczą? 

Co jedzą koty? 

Jak należy dbać o koty? 

5. Liczymy z kotami. Rozwiązywanie zadań tekstowych (załącznik 3). 

6. Koteczki – zabawa ruchowo- naśladowcza.  

7. Koty wokół nas – praca plastyczna. 

1 WERSJA 

• Wycinanie i wypełnianie sylwety kota włóczką (załącznik) 

• Urządzenie wystawki w klasie 

2 WERSJA 

• Wykonanie gazetki z wykorzystaniem zgromadzonych materiałów. 

Wykorzystanie techniki – Promyczkowe uszeregowanie. 

III. ZAKOŃCZENIE 

1. Śmieszne koty –filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=qdwfj6vCP5  

2. Praca w domu – karta pracy (załącznik 4) 

• Budowa kota - dorysowywanie brakujących fragmentów kota. 

• Wycinanie i naklejanie w odpowiednie miejsca kartoników z nazwami 

części ciała.  

3. Kot smutny, kot wesoły  (załącznik 5)– ewaluacja zajęć 

• Wybieranie przez uczniów kota wesołego lub smutnego.  

• Przyklejanie kota wesołego do miski z mlekiem lub smutnego do miski 

pustej. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PC8jAi2Y30g
https://www.youtube.com/watch?v=qdwfj6vCP5
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Załączniki 

Załącznik 1 

 

                          
    Źródło: naEKRANIE.pl 

 

       
Źródło: smerfy.fandom.com 

         
                       Źródło: film.wp.pl 
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 Źródło: youtoobe.pl 

            

        
                        

Źródło: wieleliter.pl 

        
           

 Źródło: zszywka.pl 
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                      Źródło: mama-bloguje.com 

       
  Źródło: mama-bloguje.com 

 

       
     

Źródło: youtoobe.pl 
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Źródło: fredisc.pl 

                                                                                                                 

      
  

Źródło: mama-bloguje.com 

       
          

 Źródło: youtoobe.pl 
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Załącznik 2 
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Załącznik 3 
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Załącznik 4 

 

 

 

wąsy pazury łapy tylnie 

uszy oczy głowa 

ogon grzbiet nos 

łapy przednie    
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Załącznik 5 
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Załącznik (dodatkowo) 

                   

 Profesjonalna- weterynaria.pl 

 



Zasady i metody 
nauczania ortografii 

Zabawy, gry  
ortograficzne 

Zebrała i opracowała  
Maria Biernat 

doradca metodyczny  
ds. edukacji wczesnoszkolnej 



Podstawową umiejętnością dzieci w młodszym wieku szkolnym jest umiejętność 

czytania i pisania. Podczas nauki pisania istotne jest, aby oprócz prawidłowego 

kreślenia znaków uczeń opanował ortografię i miał nawyk jej stosowania. Proces 

kształcenia umiejętności ortograficznych zależy od wielu czynników: koncentracji 

uwagi, pamięci, myślenia, sprawnie działającego analizatora wzrokowego                   

i słuchowego, sprawności narządów mowy i ruchów ręki. Dziecko zapisany wyraz 

spostrzega wzrokowo i wymawia go. Wymówiony wyraz kojarzy z akustycznym 

wyobrażeniem słuchowym i jego optycznym obrazem, a zapisanie wyrazu 

wzmacnia zapamiętanie obrazu graficznego i ruchowego. Przy takim połączeniu 

czynności powstają w umyśle dziecka skojarzenia pomiędzy spostrzeżeniami 

wzrokowymi, słuchowymi i ruchowymi narządów mowy oraz ruchów ręki.  



 

Muszą być one utrwalone poprzez ćwiczenia w dostrzeganiu i zapamiętywaniu 

wyrazów, aż do momentu wytworzenia u uczniów nawyku ortograficznego. Ważną 

rolę odgrywa tu koncentracja. Dziecko musi niezwykle skupić się na danym 

wyrazie, bowiem  brak koncentracji powoduje niedokładne zapamiętanie wyrazu           

i popełnienie błędów podczas pisania. Systematyczne ćwiczenia oraz znajomość 

zasad ortografii przyczyniają się do tego, że uczeń nabywa nawyki poprawnego 

pisania wyrazów. Ogromną rolę spełnia dobra motywacja, pochwała, ciekawe 

zajęcia, ćwiczenia budzące zainteresowania wśród uczniów: zabawy, gry, zagadki, 

krzyżówki, łamigłówki. 



Głównym zadaniem nauki ortografii w klasach I –III jest osiągnięcie przez uczniów 

umiejętności i nawyku poprawnego pisania oraz kontroli własnego tekstu. Poprawność 

ortograficzna dotyczy tych wyrazów, których pisownię wyjaśniają poznane zasady 

oraz tych, które muszą być przyswojone w sposób pamięciowy, ale przeznaczone dla 

danej klasy. Często uczniowie znają zasady ortograficzne, ale nie umieją zastosować 

ich w zapisywanych wyrazach. Powody mogą być różne: uczeń może nie zapamiętać 

obrazu graficznego, nieuważnie słucha nauczyciela, nieumiejętnie przeprowadza 

kolejne operacje myślowe, nieprawidłowo postrzega. Często  przyczyną są: 

-dysgrafia, która jest wynikiem zaburzenia motoryki, 

-dysortografia, gdy uczeń zna zasady ortografii, ale nie może poprawnie odtworzyć 

wyrazów o pisowni fonetycznej, 

-przyczyny zewnętrzne, które spowodowane są zaniedbaniami pedagogicznymi, np. 

zbyt mało przeprowadzonych ćwiczeń, niesystematyczność, pośpiech, źle 

przeprowadzona obserwacja. 



Zasady i metody nauczania ortografii  
W nauczaniu poprawnej pisowni, czyli podczas stosowania określonych norm i zasad 
postępowania dydaktycznego na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej należy uwzględniać nie 

tylko właściwości psychofizyczne uczniów, ale również stosować odpowiednie reguły 
sprzyjające kształceniu. Do najważniejszych zasad właściwego postępowania dydaktycznego 

w procesie edukacyjnym. można zaliczyć następujące (por. J. Kulpa, R. Więckowski, 1983; A. 
Jedut,  A. Pleskot, 1991): 

1. Zasadę profilaktyki, czyli zapobiegania błędom. Polega ona na niedopuszczaniu do 

tego, aby uczeń popełniał błędy i utrwalał sobie niepoprawny zapis nowych i trudnych 

wyrazów. Jest to szczególnie ważne w najniższych klasach. Nauczyciel powinien 

przejawiać stałą troskę o poprawny zapis wyrazów na tablicy, przypominać zasady 

ortograficzne i przyzwyczajać dzieci do samokontroli. 

2. Zasadę systematyczności i ciągłości, dotyczącą planowania i realizacji określonego 

materiału nauczania, organizacji ćwiczeń utrwalających i kontrolnych. 



3. Zasadę integracji poszczególnych działów ćwiczeń językowych (słownikowych, 

gramatycznych, w czytaniu, stylistycznych), aby umożliwić również opanowanie 

zagadnień ortograficznych. 

4. Zasadę przystępności albo stopniowania wymagań polegającą na racjonalnym 

doborze i układzie poszczególnych problemów ortograficznych oraz stosowaniu 

ćwiczeń o odpowiednim poziomie trudności w czasie ich opanowywania                          

i utrwalania. 

5. Zasadę poglądowości dotyczącą zapewnienia odpowiedniego doboru                       

i wykorzystania środków dydaktycznych, które umożliwiają skupienie uwagi, 

zapamiętywanie i utrwalanie reguł ortograficznych. 

 

 



6. Zasadę aktywności dotyczącą  tworzenia takich warunków, które zapewnią 

wszystkim uczniom aktywny i świadomy udział w zajęciach. Polega na 

różnicowaniu ćwiczeń ortograficznych w zależności od poziomu opanowania 

pisowni przez poszczególnych uczniów oraz zainteresowaniu ich treścią                       

i sposobem wykonania, a także motywowaniu ich do nauki ortografii. 

7. Zasadę kontroli i oceny postępów uczniów, która  stosowana jest przede 

wszystkim w celu likwidowania niedociągnięć i braków w opanowaniu 

umiejętności ortograficznych.  



Metody opracowywania materiału ortograficznego 

Aby nauczanie ortografii było skuteczne, należy nie tylko umiejętnie stosować 

wymienione zasady, ale również dobrać odpowiednie metody. Zależnie od 

przyjętych kryteriów różnie się je klasyfikuje. Jedna z propozycji to:  

1. Metoda indukcji – polega na gromadzeniu nowego materiału językowego, 

jego obserwacji, następnie na stopniowym dochodzeniu do uogólnień w postaci 

reguły ortograficznej. Wszelkie uogólnienia powinny być dokonywane ostrożnie 

i nie za wcześnie, aby uczniowie nie doszli do błędnych wniosków. Do 

sformułowania reguły ortograficznej, uczniowie dochodzą bądź sami, bądź przy 

pomocy nauczyciela.  



2. Metoda dedukcji polega na podaniu reguły ortograficznej, a następnie na 

wyszukiwaniu wyrazów z tą samą zasadą ortograficzną (porównanie, 

analizowanie) oraz ich zapisaniu. Można ją czasami stosować w klasie III.  

3. Metoda analogii jest najczęściej stosowaną metodą nauczania ortografii                  

w klasie I. Nauka poprawnej pisowni opiera się na porównaniu nowych 

ortografów z grupą już znanych, a podlegających tej samej zasadzie 

ortograficznej. Pewne szczególne podobieństwo materiału językowego 

umożliwia przenoszenie reguł i twierdzeń o jednym zjawisku językowym na 

inne.  



W okresie wczesnoszkolnym należy łączyć aktywność manipulacyjną z aktywnością 

poznawczą i rozwijaniem myślenia. Takie działanie jest najbardziej adekwatnym do 

właściwości psychicznych dziecka w tym okresie. 

Należą do nich:  

– ćwiczenia poprawnej wymowy;  

– analizowanie trudności ortograficznych;  

– wyjaśnianie pisowni wyrazów;  

– pamięciowe ćwiczenie zapisu wyrazów;  

– praca ze słownikiem ortograficznym;  

– gry i zabawy dydaktyczne;  

– kontrola własnoręcznie napisanego tekstu. 



 

Nauka ortografii polega na stopniowym kształtowaniu się związków czasowych 

między wyobrażeniami graficzno-ruchowo-słuchowymi pisma. Dlatego 

przestrzeganie hierarchii tych ćwiczeń, kiedy przechodzimy od zadań 

najprostszych – typu odwzorowywanie czy przepisywanie – do pisania ze słuchu     

z wykorzystaniem opanowanych wcześniej wybranych trudnych wyrazów, np. 

dyktand twórczych, jest zadaniem ogromnie ważnym. Kilkakrotny kontakt 

wzrokowy z tymi wyrazami i zapis graficzny umożliwiają utrwalenie ich 

poprawnego zapisu.  

Ze względu na kryterium funkcji ćwiczeń ortograficznych wyróżnia się 

następujące ich rodzaje: wprowadzające nowy materiał, utrwalające 

umiejętności i nawyki oraz sprawdzające, które służą kontroli opanowanych 

wiadomości i sprawności. 



Według innego  kryterium, dotyczącego  organizacji nauki pisania wyróżniamy 

takie formy, jak:  

- odwzorowywanie,  

- przepisywanie,  

- pisanie z pamięci (doraźne i odroczone), 

- pisanie ze słuchu,   

- pisanie z komentowaniem. 



Odwzorowywanie jest to wstępna faza przepisywania, która poprzedza przepisywanie 

właściwe. Należy je stosować w pierwszym okresie nauki pisania, kiedy dziecko pisze 

według wzoru, nie posiadając jego wyobrażenia odtwórczego. Odwzorowywanie ma na 

celu prawidłowe odtworzenie graficznego wzoru poszczególnych liter, a nawet 

pojedynczych elementów litery. Ten sposób pisania trwa dotąd, dopóki w umyśle 

dziecka nie powstanie wyobrażenie kształtu danego wyrazu lub litery, gotowy schemat 

motoryczny i odpowiadające danemu wyrazowi pojęcie znaczeniowe. 

Przepisywanie ma na celu wyćwiczenie połączenia czynności ruchowej z pamięcią 

wzrokową. Uczeń zapamiętuje obraz graficzny wyrazu jako całość a następnie 

reprodukuje go w poprawnej postaci. Tego typu ćwiczenia stosuje się u dzieci 

młodszych ze względu na ich predyspozycje.  

 



Pisanie z pamięci to pośrednia forma między przepisywanie a pisaniem ze słuchu. 

Polega ona na zapamiętywaniu obrazu graficznego pojedynczego wyrazu lub zdania, 

które następnie zapisuje z pamięci. Wyobrażenia, które powstają w trakcie pisania             

z pamięci (wzrokowe, słuchowe i ruchowe) rozwijają spostrzegawczość, uwagę oraz 

świadomość ortograficzną.  

Pisanie z pamięci obejmuje dwa etapy czynności:  

• pierwszy polega na przygotowaniu problemu ortograficznego (a więc odczytaniu           

i omówieniu występujących trudności ortograficznych) przez nauczyciela                  

i uczniów;  

• drugi etap to zapisanie zapamiętanego tekstu przez uczniów, następnie sprawdzenie 

go i ewentualna korekta. 

Przed przystąpieniem do pisania należy uprzedzić uczniów, aby zwracali uwagę na 

występujące trudności.  

 



Pisanie ze słuchu czyli dyktando to ćwiczenie, które ma na celu usłyszenie słowa 

mówionego przez nauczyciela, następnie rozłożenie go na dźwięki                                 

i przyporządkowaniu odpowiednich znaków graficznych, a następnie zapisanie go.  

W procesie nauczania ortografii występują następujące rodzaje dyktand:  

• dyktando wprowadzające  

• dyktando utrwalające  

• dyktando sprawdzające.  

Dyktowanie tekstu powinno zostać poprzedzone wyjaśnieniem, jakiego materiału 

ortograficznego będzie dotyczyło, np. tylko wyrazów z ó. 



Przykłady ćwiczeń, 
zabaw, gier 
ortograficznych 



Jak nauczyć dziecko ortografii?   

5 efektywnych sposobów 

Nauka ortografii dla wielu dzieci jest niezwykle trudna. Dzieci wkuwają na pamięć 

tysiące słów, które niestety szybko zapominają. Często staje się  to dla nich 

niewyobrażalnie nudne. Nie jest to łatwe zadanie, bowiem język polski jest trudnym 

językiem. Jednak są sposoby, by nauka ortografii była skuteczna i przyjemna! 

 



SAMODZIELNE ODKRYWANIE REGUŁ ORTOGRAFICZNYCH 

 Pierwszy sposób, to kierowanie dziecka tak, by samodzielnie odkrywało reguły 

ortograficzne. Nie podawajmy wszystkiego „na talerzu” – odkrycie takiej zasady 

samodzielnie będzie dla dziecka frajdą i sprawi, że nie będzie miał najmniejszego problemu 

z zapamiętaniem nowo poznanej reguły… Jak to może wyglądać? 

• Agatko, spróbujmy znaleźć jak najwięcej wyrazów, które kończą się na „ch” – 

(wymawiasz głoskę „ch”, ale nie mówisz, że jest to „ce-ha”). Notuj wszystkie słowa, 

jakie Wam przychodzą do głowy (np. miech, pech, zmierzch, rzęch, orzech, piach). A 

teraz przypatrz się, Agatko, tym słowom i ich pisowni. Ciekawy jestem, czy znajdziesz tu 

pewną zasadę. Jeśli sprawia to dziecku trudność, naprowadź je jeszcze trochę: – Zobacz, 

jak się kończą te wszystkie wyrazy. Dobrze, na „ce-ha”. Poszukajmy innych przykładów. 

Trach, grzech, szach. Jak się kończą? Tak pokierowane dziecko na pewno samo już 

wykombinuje, że jeśli słowo się kończy na „ch”, to jest to zawsze „ce-ha”. Koniecznie 

powiedzmy o jednym jedynym wyjątku, jakim jest słowo „druh”. 

 



WIERSZYKI I RYMOWANKI ORTOGRAFICZNE 

Drugi sposób,  to wierszyki i rymowanki ortograficzne. Jest to bardzo znana 

metoda: każdy chyba słyszał, że „uje się nie kreskuje”. Jest również niezwykle 

skuteczna. Łatwo  zapamiętać, ponieważ po prostu „wpada to w ucho”. Warto 

zacząć naukę ortografii od zebrania sporej liczby takich rymowanek, zapisania                   

i powieszenia w widocznym miejscu. Wierszyki ortograficzne również łatwo 

zapadają w pamięć. W każdym takim wierszyku są jedynie słowa z jedna trudnością 

ortograficzną, np. z „ch” albo „ó”. Dzięki temu dziecko wie, jak zapisać dane 

słowo, jeśli wystąpiło ono w określonym wierszyku, np.: 

„Król nad źródłem jadł ogórki, 
Lecz nie obrał ich ze skórki, 

Krzyczą więc na króla córki, 

Strasząc sójki i wiewiórki.” 

 



Wierszyki ortograficzne sprawiają  dzieciom wiele radości. Bardzo szybko uczą się ich na pamięć                

i w ten sposób mogą zapamiętać pisownię wielu wyrazów. Można je wykorzystać do wprowadzenia 

nowego zagadnienia ortograficznego lub do ćwiczeń wdrażających.  

 

„Tak się o zmienia w ó” 

W lesie kłoda - w skoblu kłódka. 

Wielka broda - mała bródka. 

Dojna krowa - boża krówka. 

Mądre słowa - miłe słówka. 

Dobre lody - zimny lód. 

Słodki miodek - złoty miód. 

Jadą wozy - dudni wóz. 

Były kozy - nie ma kóz. 

Nie do wiary! Czy to czary? 

Żadnych czarów nie ma tu. 

Tak się o zmienia w ó. 

Warto też wspólnie z dziećmi wymyślać rymowanki, wierszyki ortograficzne. Wówczas jeszcze 

szybciej zapamiętają pisownię wyrazów. 

 



MNEMOTECHNIKA – ŁAŃCUCHOWA METODA SKOJARZEŃ 

 

Trzeci sposób to tzw. łańcuchowa metoda skojarzeń. Szczególnie będzie przydatna wtedy, 

gdy trzeba nauczyć się ciągu wyrazów – listy zakupów, kolejnych wydarzeń 

historycznych albo… ciągu słów z „ó”, które  dziecko ma za zadanie nauczyć się. Polega 

ona na łączeniu elementów listy w ciąg skojarzeń, w swojego rodzaju historyjkę – logiczną 

(każdy obraz wynika z poprzedniego), ale zarazem totalnie abstrakcyjną, śmieszną                    

i absurdalną. Im bardziej będzie niedorzeczna i przerysowana, tym trwalsza będzie            

w naszej pamięci. Jak to może wyglądać? 

 



Przyjmijmy, że nasza lista słówek do zapamiętania z „ó” to: 

• tchórz, kłótnia, źródło, żółty, próbować 

Historyjka może wyglądać następująco: Rycerz miał zabić wielkiego, różowego smoka 

ubranego w zielone adidasy i stchórzył. Wrócił do zamku i miał potężną kłótnię z królem. 

Ten kazał mu szukać źródła nieśmiertelności, by odkupić swoje winy. Po latach tułaczki 

udało się je odnaleźć. Okazało się, że woda w nim jest intensywnie żółta, jak cytryna, do 

tego cuchnie jak stare skarpety. Rycerz spróbował i okazało się, że smakuje jak soczyste, 

dojrzałe maliny! 

• To bardzo dobra technika, ponieważ angażuje wiele zmysłów. Pojawiają się tu zapachy, 

kolory oraz wątki humorystyczne. Dużo zabawy ! 

 



GIMNASTYKA ORTOGRAFICZNA 

 

Czwarty sposób: gimnastyka ortograficzna. To świetna zabawa, gdzie nauka jest 

przemycona „mimochodem”. Umówcie się, jakie ruchy będą oznaczały jakie litery – 

np.: u – robimy przysiad ó – łapiemy się za głowę ż – klaszczemy nad głową rz – 

machamy falująco rękami, udając latanie h – skaczemy na jednej nodze ch – skaczemy 

na obu nogach. Podajemy później słowa z tymi literami, a dzieci mają za zadane jak 

najszybciej wykonać dany ruch. Możemy dodatkowo zabawę urozmaicić – dzieci za 

każdy błąd oddają fanta, którego później musi „odpracować” (np. poprzez znalezienie 

skojarzenia pomocnego w zapamiętaniu pisowni słowa, w którym zrobiło błąd). 

 



NAMAWIAJ DZIECKO DO CZYTANIA 

 

Ostatni sposób – namawianie dziecka do czytania! Może to być dowolna książka czy 

komiks. Im bardziej atrakcyjna dla dziecka, tym lepiej. Pomóżmy mu w odszukaniu 

tytułów, które go zainteresują. Jeśli będzie dużo czytać, opatrzy się ze słowami, a gdy 

będzie potem pisać i popełni błąd, będzie po prostu widzieć, że coś jest nie tak z tym 

słowem. Jest to bardzo dobry sposób nauki ortografii i co najważniejsze, bardzo 

przyjemny i w ogóle niekojarzący się z nauką. 

 



ORTOGRAFFITI z Bratkiem to metoda indywidualizowania pracy z uczniami klas               

I-III z trudnościami w nauce czytania i pisania. Uczy przez zabawę, bo to 

najskuteczniejszy sposób uczenia się w tym wieku. Bohaterem Ortograffiti jest Bratek 

- przewodnik i przyjaciel dzieci. Właśnie Bratek sprawia, że dzieci kochają 

Ortograffiti, a nauka staje się dla nich przyjemnością. 

Nauka czytania i pisania niejednemu dziecku sprawia trudności. Metoda Ortograffiti      

z Bratkiem została pomyślana i przygotowana tak, by pomóc uczniom pokonać te 

trudności. Jej specyfika polega na tym, że nie tylko wspiera procesy poznawcze 

uczestniczące w nauce czytania i pisania, ale też przyspiesza rozwój społeczno-

emocjonalny dziecka i pobudza jego motywację, co jest warunkiem powodzenia. 

Chodzi o to, by uczeń chciał pracować i podejmować wyzwania. Dziecko pracujące 

Metodą Ortograffiti nie tylko będzie lepiej czytało i pisało, ale zauważalny będzie też 

jego rozwój emocjonalny i społeczny. 



Ortograffiti z Bratkiem: 

• jest odpowiednie dla każdego dziecka z trudnościami, bez względu na ich 

przyczynę, 

• rozwija umiejętność czytania i pisania, a jednocześnie rozbudza gotowość                

i motywację do uczenia się, 

• uczy sposobów kompensowania trudności, 

• wspiera optymalny rozwój dziecka przez bazowanie na jego mocnych 

stronach. 

 



METODA HAKÓW PAMIĘCIOWYCH 
  

 

Pierwszym krokiem w tej metodzie to przyporządkowanie symboli do 

sześciu podstawowych trudności ortograficznych jakimi są : Ó, U, Ż, 

RZ, CH, H.  

Przykład - Ż 

Do tej literki przyporządkowany symbol ŻABY i kolor zielony, 

ponieważ żaba jest zielona. Ważne, aby ten symbol miał również              

w sobie daną trudność ortograficzną. Dobrze jest wpisać dany symbol 

w literę, tak jak jest to przedstawione  obok na zdjęciu. 

 



Następnie kiedy dziecko poznaje kolejne wyrazy z Ż np. krawężnik, koleżanka, 

żyrafa, ciężarówka, zdążyć, to tworzymy krótkie skojarzenia z naszym „hakiem” 

czyli ŻABĄ: 



Skojarzenia 

• Żaba potknęła się o krawężnik. 

• Żaba ma koleżankę żyrafę. 

• Żaba jechała ciężarówką. 

• Żaba nie zdążyła na mecz piłki nożnej. 

Po stworzeniu tych krótkich skojarzeń, zadajemy pytanie: 

- Przez jakie Ż napiszesz słowo „krawężnik”? 

• Dziecko bardzo często już po jednym powtórzeniu odpowiada prawidłowo i teraz aby ta wiedza 
utrwaliła się na dłużej pytamy: 

– A dlaczego przez Ż ? 

– Ponieważ żaba potknęła się o krawężnik. 

Nie należy zapominać o pytaniu „Dlaczego…. ?”, jest ono kluczowe w procesie zapamiętywania. 

 

 



Kiedy dziecko poznaje nowy wyraz, może wpisać w niego przyporządkowany 

mu symbol jak na zdjęciu poniżej. 

 



ŁAŃCUCHOWA METODA ZAPAMIĘTYWANIA 

Nauczyciel prosi dzieci o zamknięcie oczu i posłuchaniu krótkiej historii. A oto 

krótka historia: 

Stoimy na plaży. 

W ręku trzymamy wielki ciężar. 

Zaciągamy go do garażu. 

W garażu spotykamy jeża. 

Jeż zamienia się w kałuże. 

Z kałuży wychodzi koleżanka jeża. 

Lecimy z nią na księżyc. 

Na księżycu stoi łóżko. 

Mamy ochotę się na nim przespać,  

ale ma przykręcone łyżwy. 

Zabieramy nożyczki i je odcinamy.  

 



Opowiadanie dziwne i nierealne, ale właśnie takie historie Nasz mózg zapamiętuje 

najłatwiej. Ta opowieść zapoznała  z 10 wyrazami na Ż. Teraz małe sprawdzenie. Nie 

patrząc na tekst wyżej spróbujcie dokończyć zdania: 

Stoimy na ………….. 

W ręku trzymamy wielki……………. 

Zaciągamy go do …………….. 

W garażu spotykamy ……………. 

Jeż zamienia się w ……………… 

Z kałuży wychodzi …………………. 

Lecimy z nią na ………………… 

Na księżycu stoi …………………. 

Mamy ochotę się na nim przespać,  

ale ma przykręcone ………………… 

Zabieramy …………………... i je odcinamy.  



Ta metoda jest już trudniejsza. Aby tworzyć takie łańcuchy należy przestrzegać 

paru zasad. Po pierwsze zdania powinny być krótkie. Nie mówimy „W piękny 

słoneczny dzień stoimy na plaży”, ponieważ zbyt wiele szczegółów utrudnia 

zapamiętywanie. Ponadto w każdym zdaniu znajduje się jedna trudność 

ortograficzna, a więc nie powiemy „W ręku trzymamy duży ciężar”, ponieważ 

mamy tam dwie trudności. 



 
 

KARTY ORTOMAGICZNE – ORTOGRAFFITI 

Karty te ułatwiają dziecku naukę wyrazów niewymiennych. Do każdej trudności 

mamy 24 wyrazy. Są one przedstawione na dwa sposoby:  

• karty przedstawiające zapis wyrazu połączony z jego ilustracją (144 karty) 

• paski z wyrazami (tymi samymi, co na kartach – 144 paski) 

 



karty obrazkowe, paski z wyrazami 



Po wycięciu kart, wybieramy jedną trudność np. Ó i opisujemy sobie co na danej 

karcie się znajduje. Następnie przystępujemy do pierwszej zabawy. 

 



Kalambury 

Kładziemy karty na stosie, obrazkiem do dołu. Jedna osoba zabiera kartę               

z wierzchu i opisuje, co się na niej znajduje, bez użycia zapisanego słowa. 

-Jest to zielone warzywo, możemy je zakisić lub obłożyć nim kanapkę. 

Odpowiedź to: OGÓREK 

Jeśli druga osoba odpowie prawidłowo to zabiera kartę i tak na przemian jedna 

osoba opisuje, druga odgaduje hasło. 

Do zestawu dołączona jest książeczka, w której opisane jest wiele możliwości 

zabawy z tymi kartami.  

 



Memory 

 Karty można  użyć do gry w memory. 
Rozkładamy dwa rodzaje kart, to 
znaczy w formie obrazkowej i 
napisanej, obrazkiem do dołu. 
Szukamy par. Na początku można 
zacząć od mniejszej ilości kart niż 24 
pary. 

Po kilku dniach zabawy w ten sposób, 
prosimy o napisanie poznanych 
wyrazów. Dzieci często piszą je 
bezbłędnie, bez nudnych dyktand              
i monotonnego przepisywania 



ZASADY ORTOGRAFICZNE 
 

Do nauki zasad ortograficznych również 

wykorzystujemy karty. Tym razem                     

z wydawnictwa Kapitan Nauka i są to: 

• Ortografia z muchą i pietruchą 

• Ortografia z mrówką i borówką 

• W tych dwóch zestawach znajdują się 

wszystkie zasady ortograficzne do 

sześciu trudności, a także pisownia 

zmiękczeń Ś, Ź, Ć, DŹ, Ń . 

 



Każda zasada spisana jest na osobnej 

karcie i odpowiada jej 10 kart              

z wyrazami. Karty z wyrazami są 

dwustronne. Z jednej strony, gdzie jest 

niebieska ramka, mamy pełny wyraz. 

Z drugiej, z czerwoną ramką, mamy 

wyraz z luką. 

 



Pierwsza propozycja: 

Dziecko poznaje 3 zasady pisowni Ó, następnie dostaje 30 kart z wyrazami                    

i musi je przyporządkować do zasady. Dziecko za każdym razem musi uzasadnić 

swój wybór. Dlaczego wyraz pokój zaliczy do zasady ” Ó wymienia się na o” – 

ponieważ wyraz „pokój” wymienia się na „pokoje”. W zestawie dołączona jest 

książeczka z propozycjami wielu innych zabaw o różnym stopniu trudności.  

 



 

KRZYŻÓWKI ORTOGRAFICZNE 
 

DOMINO ORTOGRAFICZNE 

Robiąc domino samodzielnie, możemy zacząć od najłatwiejszej formy, czyli łączymy : 

• obrazek z napisem 

• pełny wyraz z literą 

• wyraz z luką z literą.  

BINGO ORTOGRAFICZNE 

Można przygotować binga samodzielnie. Zaczynamy od najprostszej formy czyli na planszy 
znajduje się obrazek z podpisem, następnie pełen wyraz. Na końcu etapu nauki wyraz z luką czy 
tylko litera. Dzieci uwielbiają grać w bingo. 

 

 



PIRAMIDA ORTOGRAFICZNA 
 

Plusem jest to, że dziecko może z nią 

pracować samodzielnie. Jeżeli popełni 

błąd, samo go zauważy, ponieważ nie 

otrzyma piramidy. 

 



 
PUS 
 

System PUS czyli: POMYŚL – UŁÓŻ – 
SPRAWDŹ 

System ten składa się z dwóch części: 

• Zestaw kontrolny – czerwone pudełko z 12 
ponumerowanymi kafelkami 

• Książeczka, w której znajdują się zadania. 

Seria edukacyjnych książeczek PUS to nie tylko 
atrakcyjne zadania, ale także możliwość 
samokontroli. Dzieci same mogą sprawdzić 
poprawności rozwiązywanych ćwiczeń. Wymaga 
to równocześnie pewnej cierpliwości od nich, 
ponieważ wynik można uzyskać dopiero po 
rozwiązaniu 12 zadań. Edukacyjny system PUS 
wspiera rozwój dzieci, także ich samodzielność 
i wytrwałość, a nagrodą jest poprawnie ułożony 
wzór, którym mogą pochwalić się rodzicom lub 
nauczycielowi w przedszkolu czy szkole. 

 



Fanty 
 

4 - 5 uczniów wychodzi na środek i wybiera nazwę dowolnego wyrazu z ,,ó” 

niewymiennym, na przykład król, wiewiórka, wróbel, pióro, ogórek. ,,Wyrazy” ustawiają 

się w szeregu, kolejno się przedstawiając. Wymieniony przez kolegę uczeń podchodzi do 

,,wyrazów” i wskazuje na nie, wymienia ich nazwy, podkreślając na koniec formułkę : 

pisze się przez ,,ó” niewymienne. Jeżeli zapomni wyraz lub przestawi kolejność wyrazów 

– daje fant i wraca na swoje miejsce. Jeżeli wymieni bezbłędnie, staje się nowym ,, 

wyrazem” i wywołuje do zabawy nowego ucznia.  

Szereg,, wyrazów” wzrasta, ale rośnie liczba fantów, które przy losowaniu stają się 

źródłem radości i popisów całego zainteresowanego zespołu. Aby otrzymać fant, 

uczniowie wygłaszają wiersze , śpiewają piosenki, organizują gry ruchowe.  

Następnym razem wyrazy z ,,ó” mogą być zastąpione przez inne na przykład „ch”,,h”, 

,,rz” po spółgłoskach itp.  



 
 
Ortograficzny „Czarny Piotruś” 
 

Gra w „Czarnego Piotrusia” na pewno jest znana. Jest to gra, gdzie jest 12 par 

kart i jedna dodatkowa karta bez pary. Gracze wyciągają sobie nawzajem po 

jednej karcie z ręki, szukają karty do pary. Nastepnie  odkładają pary na bok. 

Przegrywa ten, kto zostaje z „Czarnym Piotrusiem”, czyli kartą bez pary, w ręce. 

Można  tę  grę  zaadaptować  do  utrwalenia  zasad  ortografii. Trzeba 

przygotować karty do gry w taki sposób,  żeby  na  jednej  karcie  była  zapisana  

reguła  ortograficzna, a na jej odpowiedniku do pary – przykład ją 

potwierdzający. 

 



1. D. Czelakowska, Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków  

Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009 

 

• https://womgorz.edu.pl/files/File/Doradztwo_metodyczne/NAUCZANIE_ORTOGRAFII_KL

ASACH_I-III[1].pdf 

• https://akademiawychowania.com/nauczyc-dziecko-ortografii-5-efektywnych-sposobow/ 

• https://lekcjamontessori.pl/10-sposobow-na-ortografie/ 
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Opracowała: Aneta Gędek 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach 

 

                 Scenariusz lekcji z edukacji matematycznej 

                                               Klasa 1 

Temat zajęć: Dodawanie w zakresie 8. Rozwiązywanie zadań  

      tekstowych na dodawanie 

1. Cele lekcji  

1.1. Uczeń 

 - dodaje liczby w zakresie 8; 

 - dostrzega w obliczeniach przemienność dodawania; 

 - rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie w zakresie 8; 

 - prawidłowo rozróżnia kierunki (prawa, lewa strona); 

 - prawidłowo rozumie pojęcia nad, pod; 

 - uważnie śledzi przebieg zajęć; 

 - zgodnie współpracuje w zespole. 

2. Metody pracy 

 - praktyczne: praktycznego działania, ćwiczeniowa; 

 - podające: objaśnienie, instrukcja. 

3. Formy pracy  

        - indywidualna;  

        - grupowa.  

4. Środki dydaktyczne  

  - patyczki;  

  - kartoniki z liczbami;  

  - laptop, rzutnik;  

  - tablica interaktywna. 

5. Przebieg zajęć 

5.1. Powitanie, sprawdzenie listy obecności  

5.2. Wprowadzenie do tematu zajęć. Określenie celów lekcji 
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Nauczyciel: Na poprzednich zajęciach uczyliście się porównywać liczby w zakresie                

8 przy użyciu znaków nierówności oraz w różny sposób porządkować te liczby. 

Wykonywaliście wiele różnorodnych zadań, które pozwalały ćwiczyć te umiejętności. 

Dzisiaj będziemy się uczyć dodawać liczby w zakresie 8 i rozwiązywać zadania tekstowe. 

Będę więc zwracała uwagę na to, jak radzicie sobie z dodawaniem w zakresie 8 oraz czy 

potraficie rozwiązywać zadania z treścią.      

5.3.  Ćwiczenia doskonalące umiejętność dodawania liczb w zakresie 8 

Ćwiczenie 1. 

a) Uczniowie otrzymują kartki A4 podzielone pionową linią na dwie części oraz patyczki. 

Układają po lewej i prawej stronie kartki wskazaną przez nauczyciela liczbę patyczków. 

Następnie na tej podstawie układają działanie i je zapisują.  

Zadania do wykonania:  

Połóż po lewej stronie kartki  1 patyczek, a po prawej  stronie 7 patyczków. Oblicz, ile 

jest wszystkich patyczków. Zapisz działanie.  

Połóż po prawej stronie kartki 6 patyczków, a po lewej stronie 2 patyczki. Oblicz, ile jest 

wszystkich patyczków. Zapisz działanie. 

b) Uczniowie pracują na kartkach podzielonych poziomą linią na dwie części. Układają 

patyczki zgodnie z poleceniami nauczyciela. 

 Zadania do wykonania: 

Połóż nad kreską 3 patyczki, a pod kreską 5 patyczków. Oblicz, ile jest wszystkich 

patyczków. Zapisz działanie.  

Połóż pod kreską 4 patyczki i nad kreską także połóż 4 patyczki. Oblicz, ile jest 

wszystkich patyczków. Zapisz działanie.  

Połóż pod kreską 8 patyczków. Ile patyczków musisz położyć nad kreską, żeby nadal 

było ich 8? Zapisz działanie. 

c) Dostrzeganie w obliczeniach przemienności dodawania. 

Uczniowie podają liczbę ułożonych działań. Zastanawiają się, czy można ułożyć inne 

przykłady na dodawanie dwóch liczb w zakresie 8. Zapisują przykłady, dostrzegając  

w obliczeniach przemienność  dodawania.  

Ćwiczenie 2.  

Praca w parach. Uczniowie otrzymują kartoniki z liczbami. Ich zadaniem jest połączyć 

w pary liczby tak, aby ich suma wynosiła 8.  

5.4. Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie w zakresie 8 
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Praca w grupach. Ustne rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie. 

Zadanie do wykonania 

Grupa 1. 

Adam wybrał się na grzyby. Na jednej polance znalazł 2 grzyby, a na drugiej  6 grzybów. 

Ile grzybów znalazł Adam? 

Mama położyła na stole 4 jabłka i 3 gruszki. Ile owoców leży na stole? 

Grupa 2. 

Babcia sadziła w ogrodzie róże. Rano posadziła 5 róż, a po południu 3 róże. Ile róż 

posadziła babcia? 

Marek ma 3 książki o zwierzętach i 3 książki o roślinach. Ile wszystkich książek                  

ma Marek? 

Grupa 3. 

Staś ma w swojej skarbonce 4 złote. Mama dała mu kolejne 4 złote. Ile pieniędzy                    

ma teraz Staś? 

W sadzie rosną 2 drzewa jabłoni. Ala z jednego z nich zerwała 1 jabłko, z drugiego 

zerwała  4 jabłka. Ile jabłek zerwała Ala? 

Grupa 4. 

Ala wybrała się po pieczywo. Kupiła 6 bułek i 2 rogale. Ile sztuk pieczywa kupiła Ala? 

Zosia trenuje koszykówkę. W poniedziałek ma 2 godziny treningu, a w środę 3 godzin 

treningu. Ile godzin Zosia trenuje koszykówkę w ciągu tych 2 dni? 

5.5. Ćwiczenie interaktywne - dodawanie w zakresie 8 

Uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne z zasobów Wordwall1, doskonalące 

umiejętność dodawania w zakresie 8. 

6. Ewaluacja zajęć  

Kończenie przez uczniów zdań: 

Na dzisiejszych zajęciach podobało mi się……………. 

Nauczyłam/ nauczyłem się……………………………. 

Trudność sprawiło mi …………………………………. 

7. Ocena aktywności uczniów 

8. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej 

 

 
1Źródło: https://wordwall.net/pl/resource/7189032/dodawanie-w-zakresie-8, data dostępu: 08.02.2021. 

https://wordwall.net/pl/resource/7189032/dodawanie-w-zakresie-8
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                             Trudne tematy w literaturze dziecięcej 

O znaczeniu literatury w życiu dziecka nie trzeba nikogo przekonywać. Bez głębszego 

zastanowienia każdy z nas wymieni zalety czytania książek przez dzieci, lub ich czytania 

dzieciom, jeśli te nie opanowały jeszcze tej umiejętności. W świecie wykreowanym przez 

pisarzy i poetów dziecko odnajdzie obszerny zbiór wskazówek, praw i prawideł, które 

wskażą mu jak postępować etycznie i moralnie poprawnie. Bogaty świat wartości 

stworzony na łamach dziecięcej literatury ma z założenia pomóc dziecku zrozumieć, 

czym jest dobro, szacunek, odpowiedzialność, przyjaźń czy tolerancja względem 

drugiego człowieka, a także jakie konsekwencje niesie postępowanie sprzeniewierzające 

się tym uniwersalnym wartościom. 

Z pewnością nietrudno będzie zrozumieć dziecku, że Królowa Śniegu Andersena jest 

baśnią o sile przyjaźni tak wielkiej, że zdolnej roztopić zło, a postać Gerdy przykładem 

postawy godnej naśladowania. Można mieć nadzieję, że młody odbiorca bez większych 

trudności zrozumie, że system wartości, jakimi kierował się Kopciuszek jest jak 

najbardziej właściwy, bo to przecież Kopciuszka, a nie którąś z jego przyrodnich sióstr 

pokochał królewicz. 

Świat przedstawiony w potraktowanych tutaj jako przykłady baśniach z pewnością nie 

jest idealny. Dziecko dostrzeże w nim zło i niesprawiedliwość. Ale jednocześnie, co 

istotne, znajdzie potwierdzenie odwiecznego prawa moralnego, że dobro zawsze 

zwycięża, a zło zostaje ukarane. Cieszy je z pewnością ten swoistego rodzaju happy end, 

bo jak można przypuszczać, w zgodzie ze swoją dziecięca naturą oczekuje ono takich 

właśnie optymistycznych zakończeń. 

Zgoła inaczej rzecz się przedstawia, jeśli dziecko staje się odbiorcą literatury, 

nazwijmy ją, trudnej. Nie może być mowy o happy endzie w sytuacji, gdy tematem 

utworu staje się śmierć bliskiej osoby czy siejąca spustoszenie wojna. Tematy smutne, 

tematy trudne, a w związku z nimi pojawiająca się wątpliwość, czy o tych prawidłach 

rządzących światem trzeba dziecku w ogóle mówić? Czy zapoznawać je  

z nieoptymistyczną stroną życia? 

Można przypuszczać, że dziecko wcześniej czy później samo upomni się o ich 

wyjaśnienie. Jako bystry obserwator życia dostrzeżenie smutek na twarzy kolegi, który 



 

2 

 

pożegnał bliską osobę i zapyta nas o śmierć. Zaintrygowany obejrzaną w telewizji relacją 

będzie chciał dowiedzieć się, co to jest wojna i dlaczego ludzie się zabijają. Tematy 

smutne, tematy trudne….  

                                  Opowieści o życiu, przemijaniu i śmierci 

Jak powiedzieć dziecku, że kiedyś umrze? Na samą myśl o takiej rozmowie większość 

dorosłych dostaje przysłowiowej gęsiej skórki. Wyjaśnienia tego delikatnego tematu 

podjął się Leo Buscaglia w swojej książce zatytułowanej Jesień liścia Jasia. 

Jest to książka, z którą warto zapoznać dziecko, i to z kilku powodów. Po pierwsze ze 

względu na to, że choć ostatecznie mowa jest w niej o śmierci, to najpierw opowiada   

o wielkiej radości, jaką daje bohaterowi samo życie. Krótkie zdanie: Jaś uwielbiał być 

liściem, i późniejsze: Kochał swoją gałąź (…). Kochał swoje miejsce wysoko pod niebem  

(…). Kochał ciepłe promienie słońca i księżyc (…)1 przepełnia afirmacja życia, 

wprowadzająca do fabuły spokój, radość i  - to po drugie – celowość życia, którą wyjaśnia 

Jasiowi liść Daniel. Nazywa to przeznaczeniem i mówi, po co są liście. To wszystko są 

powody, dla których tu jesteśmy2 – podsumowuje. 

Zastosowana przez Leo Buscaglia analogia między światem przyrody a życiem 

człowieka subtelnie wprowadza dziecko w główny temat utworu, staje się fundamentem 

do rozmowy o tym, co nieuniknione i co za chwilę nastąpi.  

Kiedy w finalnej części utworu następuje seria pytań i odpowiedzi o umieranie, można 

odnieść wrażenie, że przysłuchujemy się rozmowie dziecka z rodzicem –  

z mądrym rodzicem, który nie udaje, że wszystko wie na temat umierania, nie ukrywa też 

swojego strachu przed śmiercią: Kiedy to będzie? – Nikt tego nie wie na pewno3. Boję się 

umrzeć – Wszyscy się boimy tego, czego nie znamy, Jasiu. Dokąd pójdziemy po śmierci? 

– Tego nikt nie wie na pewno. To wielka tajemnica4!  

Ten fragment książki podaje gotową receptę na to, jak rozmawiać z dzieckiem  

o umieraniu. I jest to trzeci powód wyjątkowości tej książki. 

 
1 L. Buscaglia, Jesień liścia Jasia, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016, s. 16. 
2 jw., s.19. 
3 Jw., s.31. 
4 jw., s. 34. 
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Przyroda stanowi również jeden z elementów świata przedstawionego w książce 

Barbary Kosmowskiej pt. Dziewczynka z parku. Andzia, mała bohaterka powieści, cierpi 

po śmierci taty, ornitologa. Wycieczki do parku stają się dla dziewczynki źródłem 

bolesnych wspomnień o ojcu. Jednak ostatecznie świat ptaków, który pokazał jej tata,  

a przede wszystkim tajemnica, którą powierzył dziewczynce tuż przed śmiercią, 

pomagają jej zbudować nową rzeczywistość, tę w której nie ma już ukochanego rodzica. 

Dziewczynka z parku to książka chwytająca za serce, nawet dorosłego czytelnika. 

Przedstawiona w niej gama uczuć: od złości, smutku i rozpaczy po powoli odradzającą 

się radość z życia, prowadzi małego czytelnika przez proces, jaki staje się udziałem 

każdego, kto stracił bliską osobę. W przypadku Andzi wygląda to tak, jakby dziewczynka 

funkcjonowała w dwóch równoległych światach, przenikających się za sprawą 

wspomnień i  pojawiających się skojarzeń: tym przed śmiercią taty i tym po jego odejściu. 

Bezradność mamy natychmiast przywodzi Andzi na myśl aktywność taty i jego liczne 

wyprawy do parku. Widząc cierpienie kobiety mała bohaterka przypomina sobie, że 

kiedy pojawiał się smutek, tata kupował ciastko. Pytanie Jeremiasza o to czy lubi 

samochody, przypomina Andzi, że tata je lubił.  

Andzia widzi też, jak wiele się zmieniło po odejściu taty. Nawet słowa mają inne 

znaczenie, lub ich po prostu brakuje.  

Poznając treść Dziewczynki z parku dziecko widzi przeżywaną przez bohaterkę traumę 

i cały ogrom trudnych emocji. I - jak można przypuszczać - zmierzenie się  

z emocjami Andzi będzie dla małego czytelnika bardzo trudnym doświadczeniem. Warto 

jednak zauważyć, że Dziewczynka z parku jest książką nie tylko o śmierci bliskiej osoby, 

ale również o sile przyjaźni. Jeżeli zatem zwrócimy uwagę dziecka na postać Jeremiasza, 

ma ono szansę zrozumieć, jak ważne są wsparcie, zrozumienie  

i przyjaźń okazane drugiej osobie w chwilach tak trudnych jak śmierć rodzica. To też 

pozwoli mu zrozumieć swoją rolę, gdyby w przyszłości znalazło się na miejscu chłopca. 

I z drugiej strony. Rozmawiając o Zosi (dziewczynce z klasy Andzi) wskażemy dziecku 

przykład zachowania niegodnego naśladowania. 
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  Motyw wojny w literaturze dziecięcej 

Asiunia Joanny Papuzińskiej to kolejna książka podejmująca temat z serii trudnych. 

Opowiada ona o wojennych losach tytułowej bohaterki (jest nią zresztą sama autorka 

powieści), a dokładnie o okresie, który dziewczynka zapamiętała. Swoją opowieść 

zaczyna w dniu piątych urodzin, a kończy, gdy ma sześć i pół roku. 

Jednym z zabiegów stosowanych przez autorów literatury dla dzieci jest obsadzenie   

w roli narratora postaci dziecięcej. Tak dzieje się właśnie w przypadku Asiuni. To Asiunia 

przedstawia młodemu czytelnikowi świat, jaki zapamiętała, i czyni to w formie 

pierwszoosobowej narracji. 

Co zyskuje książka dzięki tej dziecięcej perspektywie? Uwagę zwraca sposób, w jaki 

dziewczynka opowiada o wydarzeniach z dzieciństwa. 

Mówi o ciągłej tułaczce, nalotach i wyrzuceniu jej rodziny z domu przez niemieckich 

żołnierzy. Wspomina o zimnie, głodzie i chorobach, ale jednocześnie nie naznacza 

opowiedzianej historii trudnymi emocjami. Kiedy wspomina mamę mówi: Kiedy 

przyjechali niemieccy żołnierze zabrać moją mamę, to ja już byłam u sąsiadów. Nic nie 

widziałam i nie słyszałam, wiedziałam tylko, że tak musi być, bo tak powiedziała mama5.   

Zatem dziecko, które zapozna się z fabułą powieści, pozna – nazwijmy to - fakty 

zapisane we wspomnieniach głównej bohaterki, bez konieczności przeżywania 

towarzyszących jej emocji, bo bohaterka o nich po prostu niewiele mówi. 

Druga wojna światowa jest także tematem książki pt. Wszystkie moje mamy Renaty 

Piątkowskiej. Jest to historia żydowskiego chłopca, Szymona Baumana. Opowiada ją po 

latach sam Szymon Bauman. 

Dlaczego warto zwrócić uwagę dziecka na tę pozycję? Ponieważ wprowadza młodego 

czytelnika w temat Holokaustu. Szymon Bauman mówi o życiu w getcie,  

o głodzie, zimnie, łapankach, o konieczności noszenia na ramieniu przepaski z gwiazdą 

Dawida, o śmierci mamy, taty, siostry Chany i ciągłym strachu. A także dlatego, a może 

przede wszystkim z tego powodu, że ukazuje bezinteresowność, ludzką dobroć i popartą 

czynami niezgodę na zaistniały stan rzeczy. Bo Szymon Bauman mówi też o tym, że miał 

 
5 J. Papuzińska, Asiunia, Łódź, Wydawnictwo Literatura, 2018, s 6. 
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oprócz prawdziwej mamy jeszcze cztery inne (stąd tytuł książki). Każda z tych kobiet 

przyczyniła się do tego, że przeżył wojnę. Warto dodać, że jedną z nich była Irena 

Sendlerowa.  

Mowa tu o tematach trudnych i wojna niewątpliwie takim tematem jest. Ale dlaczego 

rozmawiając z dzieckiem o złu, jakim jest wojna, nie przeciwstawić go dobru, jakie tkwi 

w człowieku? Wszystkie moje mamy Renaty Piątkowskiej stanowią świetny pretekst do 

takiej dyskusji.  

Dziecko to szczególna istota, głównie z uwagi na wrażliwość i emocjonalność, z jaką 

odbiera świat. Dlatego z dużą dozą ostrożności trzeba z nim rozmawiać o rzeczach 

trudnych, których istnienie dopiero zaczyna dostrzegać. Niełatwym zadaniem dorosłych 

jest wprowadzenie dziecka w ten nieoptymistyczny świat. Literatura jest jednym ze 

sposobów, który z pewnością ułatwi nam to zadanie…. 

 

Aneta Gędek 
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