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Szanowni Państwo 
 

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny 2022/2023. To rok wielu wyzwań, wymagający od kadry peda-
gogicznej dużej uwagi, mądrego refleksyjnego działania. Pojawia się nowy przedmiot nauczania – Hi-
storia i Teraźniejszość oraz matura w nowej formule.  

W ubiegłym roku pożegnaliśmy ostatni rocznik uczniów gimnazjalnych. Powoli żegnamy stare poko-
lenie nauczycieli, wymieniamy na młodsze, które musi udźwignąć wszystkie trudności związane z funk-
cjonowaniem szkoły.  

Dzieci, młodzież oraz nauczycieli obarczonych pandemią i zdalnym nauczaniem. Nakładające się na 
to problemy ekonomiczne zapewne nie będą sprzyjać nadmiernemu optymizmowi.  

Ale… „life goes on”1. Tak też będzie, wszyscy staniemy na wysokości zadania. Kolejny rok będzie-
my popychali tę ogromną machinę, jaką jest edukacja. 

W dzisiejszym numerze proponujemy Vademecum pierwszoklasisty dla rodziców, ze zbiorem prak-
tycznych porad dotyczących ich praw i obowiązków.  

W stałym rozdziale Dobrych praktyk znajdziecie ciekawe materiały. Szczególnie polecam artykuł dla 
historyków, w którym znajdują się gotowe opracowania dotyczące operacji morskich podczas II wojny 
światowej na Pacyfiku. Ponadto jest propozycja dla nauczycieli żłobków, a dotyczy początków naucza-
nia języka obcego. Jest także logorytmika – metoda łącząca logopedię, muzykę oraz rytmikę. Znajdzie 
również przykład przeprowadzonych innowacji z zakresu edukacji plastycznej oraz przyrodniczej w 
klasie pierwszej szkoły podstawowej, z bogatym opisem oraz fotorelacją. 

Na koniec jak zawsze refleksyjnie… To propozycja traktująca o emocjach z uroczymi ilustracjami, 
dająca pole do medytacji oraz refleksji. 

Ponadto Biuletyn wzbogaciliśmy o prace fotograficzne naszych koleżanek, Magdy Gutowskiej oraz 
Emilii Jaworskiej-Weyders. To piękna, nostalgiczna, pełna refleksji podróż po bezdrożach północnej 
Wielkopolski. Kwitnące letnie łąki, pola, majestatyczne ptaki i motyw drogi, biegnącej po horyzont, 
drogi pełnej optymizmu. 

Życzymy wszystkim nauczycielom kreatywności, optymizmu, a nade wszystko głębokiej refleksji 
nad przeprowadzeniem uczniów przez zawiłe ścieżki edukacji.  

 
Katarzyna Kwaśnik 

mgr Katarzyna Kwaśnik, nauczyciel konsultant, CDN w Pile 

Wstęp 

1„życie toczy się dalej”(tłum. z .angielskiego)  

fot. Emilia Jaworska 
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Co warto poradzić rodzicom? 

Współpraca rodziców ze szkołą jest nieodzow-
nym warunkiem pomyślnych  efektów  wycho-
wawczych i edukacyjnych. Współpraca ta powin-
na polegać na regularnych kontaktach rodziców 
z nauczycielami  oraz wymianie informacji, które 
zwiększają możliwości rozwoju dzieci, pomagają 
w budowaniu i podtrzymywaniu motywacji do 
nauki. 

Aby współpraca rodziców ze szkołą przyniosła 
zamierzone efekty należy zapoznać się z prawny-
mi aspektami. 

https://plus.gloswielkopolski.pl/edukacja-psycholog-
radzi-jak-przygotowac-dziecko-do-nauki-w-szkole-
rozmowa/ar/c5-14381323  [dostępność : 16.05.2022 r.] 

Organizacyjno-prawne  możliwości wpływu 
rodziców na warunki szkolne edukacji dzieci: 

- Rodzice mają prawo do uznania  ich  prymatu 
jako  pierwszych nauczycieli swoich dzieci; 

- Rodzice  mają  prawo do  pełnego  dostępu  do  
formalnego  sys-temu edukacji dla swoich dzie-
ci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości 
i osiągnięć; 

- Rodzice  mają  prawo  domagania  się  od  for-
malnego  systemu edukacji  tego,  aby  ich  
dzieci  osiągnęły  określoną  wiedzę  duchową 
i kulturową; 

- Rodzice  mają  obowiązek  zaangażowania  się,  
jako  partnerzy, w nauczanie dzieci w szkole; 

- Rodzice  mają  obowiązek  przekazywania  
szkołom  wszelkich informacji  dotyczących  
możliwości  osiągnięcia  wspólnych  (tj. domu 
i szkoły) celów edukacyjnych; 

- Rodzice mają obowiązek dokonania świadome-
go wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci 

powinny zmierzać. 

Rodzina jest podstawowym środowiskiem wy-
chowawczym każdego dziecka, jednak w procesie 
wychowania istotnym dla niej wsparciem i pomocą 
są działania podejmowane przez inne instytucje 
wychowawczo - edukacyjne, z których najważniej-
szą jest szkoła. 

Przygotowanie dziecka do życia szkolnego 

1. Przed rozpoczęciem nauki warto jest: 

- zrobienie  rozeznania kiedy są „Otwarte Dni” 
w szkole co sprawi, że szkoła nie będzie już 
obcym, wielkim, nieznanym miejscem; 

- przeczytać książki w dotyczące pójścia do szko-
ły. Dziecko poznaje historie innych dzieci, które 
zmierzyły się z tym samym wyzwaniem; 

- dowiedzieć się, kto jest wychowawcą klasy; 

- wspólnie zaplanować harmonogram dnia. 
Dziecko wiedząc, co go czeka w danym dniu, 
jest spokojniejsze, wie, co ma robić; 

- nie przelewać swoich lęków na dziecko. Dzieci 
świetnie wyczuwają emocje innych ludzi i dojdą 
do wniosku, że ta szkoła jednak ma w sobie coś 
strasznego, skoro boją się jej nawet dorośli; 

- nie straszyć dziecka szkołą i nauczycielami. 
Można opowiedzieć o swoich wspomnieniach 
związanych ze szkołą, na przykład o ulubionej 
nauczycielce czy niezapomnianej lekcji; 

- wspólnie przygotować szkolną wyprawkę. Wy-
bieranie kolorowych zeszytów, piórnika czy 
kredek może być fantastyczną zabawą i sprawić, 
że myśli o szkole staną się zdecydowanie przy-
jemniejsze; 

- towarzyszyć dziecku w pierwszym dniu 
w szkol.  To bardzo ważny dzień zarówno dla 
dziecka jak i rodzica; 

- zachęcić dziecko do zawierania znajomości 
z kolegami z klasy, a jeśli jest nieśmiałe; 

- przedstawić je innym i zadbać, aby miało z kim 
usiąść w ławce. 

Właściwe przygotowanie dzieci do szkoły wy-
maga rozumienia pojęcia dojrzałości szkolnej, któ-
ra określana jest ogólnie jako poziom wszechstron-
nego rozwoju dziecka, który pozwala mu rozpo-
cząć naukę szkolną i bez trudności sprostać wyni-
kającym z tego faktu obowiązkom. 

 
 

Agnieszka Denis. nauczycielka religii. Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie 

Pierwsze dni w szkole – współpraca rodziców z wychowawcą/nauczycielem 
przedmiotowym 

https://plus.gloswielkopolski.pl/edukacja-psycholog-radzi-jak-przygotowac-dziecko-do-nauki-w-szkole-rozmowa/ar/c5-14381323
https://plus.gloswielkopolski.pl/edukacja-psycholog-radzi-jak-przygotowac-dziecko-do-nauki-w-szkole-rozmowa/ar/c5-14381323
https://plus.gloswielkopolski.pl/edukacja-psycholog-radzi-jak-przygotowac-dziecko-do-nauki-w-szkole-rozmowa/ar/c5-14381323
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Dlatego ważnym jest: 

- nauczyć dziecko samodzielności w ubieraniu 
i w przygotowywaniu się do szkoły. Wyrób 
w dziecku nawyk systematyczności i z czasem 
jedynie kontroluj, czy wszystko zostało spako-
wane; 

- przypomnieć zasady higieny; 

- nauka wygrywania i przegrywania. Podczas 
każdej rozgrywki dziecko zetknie się dokładnie 
z takimi emocjami, jak w szkole  i przy boku 
kochających osób uczyło się radzić sobie z po-
rażkami; 

- podkreślać pozytywne cechy swojego dziecka. 
Każdy pozytywny komunikat pozwoli zbudo-
wać mu większą pewność siebie i wzmocni jego 
poczucie własnej wartości; 

- poświęcić dziecku więcej czasu niż zwykle 
w pierwszych dniach szkoły. Należy pamiętać, 
że  dziecko, mimo że jest uczniem, jest nadal 
małym dzieckiem, co oznacza, że nie można 
wymagać od niego zbyt dużo. Trzeba dać mu 
czas zarówno na naukę jak i na zabawę. 

Współpraca rodziny i szkoły przebiega dwukie-
runkowo, bowiem oba podmioty wzajemnie się 
uzupełniają i czerpią korzyści ze wspólnie podej-
mowanych działań. 

Rodzice w ramach swojej aktywności w szkole 
mogą:  

- uczestniczyć w zebraniach klasowych i innych 
spotkaniach organizowanych w szkole, by mieć 
bieżące informacje dotyczące zarówno tego, co 
dzieje się w klasie dziecka, jak i w całej spo-
łeczności szkolnej oraz wpływać na to co się 
dzieje; 

- kontaktować się z nauczycielami indywidualnie 
i pytać o osiągnięcia i trudności dziecka; przed-
stawiać swoje obserwacje i spostrzeżenia doty-
czące dziecka; 

- pomagać w organizowaniu i pełnieniu opieki 
w czasie wycieczek klasowych i uroczystości 
szkolnych; 

- wnioskować o pomoc w sprawach, które budzą 
ich niepokój; 

- inicjować zmiany w procesach dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych szkoły 

Szkoła poprzez wychowawców, pedagogów, 
nauczycieli – przedmiotowców może: 

- organizować zebrania  -   narady,  których  ce-
lem  jest  udzielanie  rodzicom szczegółowych  
informacji  o  zadaniach  wychowawczych  rea-
lizowanych w szkole i klasie; 

- pisemnie informować rodziców o konkretnych 

zadaniach wy-chowawczych  przewidzianych  
do  realizacji  w  domu,  rodzice otrzymują 
wskazówki metodyczne i instruktaż; 

- indywidualnie kontaktować się z  rodzicami; 

- informować  w  dzienniczkach  uczniowskich 
o ważnych, istotnych sprawach; 

- kontaktować się  telefonicznie  i  osobiście 
w ramach  jednogodzinnego, cotygodniowego 
dyżuru nauczycielskiego; 

- gromadzić w teczkach i prezentowanie rodzi-
com wszystkich prac ucznia (wypracowań, 
sprawdzianów, prac plastycznych), 

Szkoła jest zobowiązana do pełnienia roli edu-
kacyjno–wychowawczej a także objęcia  dziecka 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

- rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

- rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwo-
ści psychofizycznych.  

Oznacza to, że nauczyciele, rodzice i specjaliści  
obserwują, w jaki sposób dziecko funkcjonuje 
w szkole i w domu: 

- jak przyswaja sobie wiedzę i umiejętności? 

- jaką ma motywację do uczenia się? 

- jak nawiązuje kontakty z rówieśnikami i doro-
słymi? 

- jak sobie radzi z samoobsługą? 

- jaka jest jego sprawność fizyczna? 

- jak sobie radzi w sytuacjach trudnych i stresują-
cych? 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko miało zorganizo-
waną właściwą pomoc: 

- ważne jest, aby jak najszybciej dostarczyć do 
szkoły orzeczenie i/lub opinię poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej – to pomoże w planowa-
niu pomocy i usprawni jej organizację; 

- obserwowanie swojego dziecka: jakie ma uzdol-
nienia, jak sobie radzi z nauką, jakie ma relacje 
z rówieśnikami i dorosłymi; rozmawianie o tym 
z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami 
– to umożliwi zorganizowanie adekwatnej do 
potrzeb pomocy; 

- dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za organi-
zację pomocy psychologicznopedagogicznej 
wychowawca jest odpowiedzialny za koordyno-
wanie tej pomocy; 

- nauczyciele i specjaliści rozpoznają indywidual-
ne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indy-
widualne możliwości psychofizyczne uczniów, 
w tym ich zainteresowania i uzdolnienia 
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(obserwacja pedagogiczna w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem). Są zobligowani niezwłocznie 
rozpocząć udzielanie pomocy uczniowi w trak-
cie bieżącej pracy z dzieckiem i poinformować 
o tym wychowawcę klasy. 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju 
ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjo-
nalnej, intelektualnej , duchowej i społecznej. 

Podstawowym i naturalnym środowiskiem 
społecznym i wychowawczym życia dzieci i mło-
dzieży jest rodzina, którą szkoła powinna wspierać 
w dziedzinie wychowania. 

Dlatego ważnymi elementami mającymi wpływ na 
efektywność rozwoju dziecka w szkole jest: 

- świadomość wychowawcza rodziców, 

- określona wiedza (element poznawczy w kultu-
rze pedagogicznej), 

- znajomość potrzeb dziecka, 

- znajomość celów i zasad wychowania, 

- znajomość trudności i zagrożeń rozwojowych. 

Współpraca  z rodzicami uczniów ma na celu: 

- realizację praw rodziców oraz ich dzieci; 

- demokratyzację życia społecznego, która ozna-
cza wpływ rodziców na kształt życia     szkol-
nego; 

- stworzenie klimatu wzajemnego zaufania  do 
budowania partnerstwa we współdziałaniu ży-
cia i edukacji dziecka; 

- przekazywanie rodzicom  wiedzy pedagogicz-
nej (pedagogizacja), organizowanie wizyt   
przedstawicieli instytucji wspierających rozwój 
dziecka i rodziny; 

- pomoc rodzinie w trudnej sytuacji ekonomicz-
nej, zagrożonej dysfunkcjami, niewydolnej 
wychowawczo, niepełnej, rozbitej,   potrzebują-
cej wsparcia, chcącej podnieść swoje umiejęt-
ności wychowawcze; 

Aby rodzina funkcjonowała prawidłowo ważne są 
relacje między członkami rodziny, ponieważ to 
właśnie one kształtują charakter dzieci i zapewnia-
ją dobrą atmosferę. 

W budowaniu dobrych relacji rodzinnych po-
maga: 

- spędzać ze sobą jak najwięcej czasu (zabawa, 
spacery), 

- wspólna celebracja uroczystości rodzinnych, 

- wspólne przygotowanie posiłków, 

- wzajemne zrozumienie, szacunek i poznanie 
drugiej osoby. 

To ważne, by wszyscy członkowie rodziny czuli 
się wolni i pewni. Pozwala im to wyrażać myśli 

oraz emocje. 

W domu pełnym szacunku: 

- wszyscy się słuchają i czują swobodę w wyra-
żaniu swoich opinii, 

- każdy może swobodnie się wypowiadać, 

- każdy powinien być traktowany w taki sam 
sposób, 

- wartością jest wzajemna akceptacja. 

Istnieją formy pomocy z zakresu relacji rodzin-
nych: 

1. Indywidualna terapia dla rodziców, dorosłych 
członków rodzin; 

2. Terapia rodzinna, terapia dla  par i małżeństw; 

3. Zajęcia edukacyjne, szkolenia tematyczne dla 
rodziców/ opiekunów prawnych, grupy wspar-
cia; 

4. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla 
rodziców/ opiekunów prawnych 

5. Praca w relacji rodzic – dziecko; 

6. Coaching rodzicielski. 

Należy dbać o dzielenie się wiedzą oraz wymianę 
informacji na temat budowania relacji rodzinnych. 
Dobrą formą promocji  środowiska rodzinnego  
oraz  budowanie odpowiednich relacji w rodzinie 
jest organizowanie różnych form kontaktów mię-
dzy rodzicami.  

Propozycje form współpracy z rodzicami: 

- „Rodzinne korzenie" - narysowanie przez ro-
dzinę swojego drzewa genealogicznego, opisa-
nie tradycji rodzinnych albo opowiedzenie 
o swoich przodkach; 

- „Wieczór talentów" - na specjalnej liście rodzi-
ce wpisują, jakie jedzenie przyniosą ze sobą. 
Każe dziecko podczas wieczoru daje krótki 
występ przed rodzicami. Może pokazać ćwicze-
nia gimnastyczne, zagrać na instrumencie per-
kusyjnym i zaśpiewać, dać przedstawienie bez 
słów lub z kukiełkami, zaprezentować wymy-
ślony przez siebie układ taneczny do znanej 
melodii; 

- „Praca domowa" - rodzice otrzymują  jakiś 
artykuł prasowy lub fragment książki mówiący 
o wychowaniu dzieci. Zadaniem rodziców jest 
napisanie krótkiego komentarza, jak to wygląda 
w ich rodzinie; 

- Organizacja festynu rodzinnego – wspólne 
spożywanie posiłków, gry, zabawy; 

- Wyjazdy integracyjne np. do teatru, wycieczki– 
poznawanie przyrody, kultury. 

Podczas tych spotkań rodzice mają możliwość 
dzielenia się swoimi doświadczeniami, a przede 
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wszystkim jest to sposób pozyskiwania wiedzy 
o wychowaniu dzieci przez innych rodziców.      

PODSUMOWANIE 

Rodzina to matryca kształtująca młodego czło-
wieka. Rodzice chcąc dobrze wychować swoje 
dzieci, powinni stale poszerzać swoją wiedzę 
o wychowaniu, a ich działania wychowawcze po-
winny być oparte szczególnie na współczesnej 
wiedzy pedagogicznej i  psychologicznej oraz zna-
jomości rozwoju psychicznego dziecka. Poszerza-
nie wiedzy o  wychowaniu wśród rodziców stano-
wi jeden z  niezbędnych warunków prawidłowego 
rozwoju i wychowania dzieci oraz ich uczestnictwa 
w życiu i funkcjonowaniu edukacyjnym.  Miej-
scem, gdzie  najczęściej  rodzice pozyskują wiedzę 
o  wychowaniu jest szkoła. 

Wsparcie szkoły i dydaktyków to niezbędna 
pomoc w doprowadzeniu tego procesu do sukcesu. 
Ważne jest, aby były respektowane  reguły partner-
stwa w  kontaktach  przedstawicieli domu i szkoły; 
wspólne wypracowanie  przez nauczycieli i  rodzi-
ców własnych, innowacyjnych  sposobów  wza-
jemnego  wspierania  się  w  realizacji przyjętych 
na siebie obowiązków.  

Bibliografia: 

1. Tyszka Z.: Rodzina  w świecie współczesnym -  
jej znaczenie dla jednostki  społeczeństwa.  
[W:] Pedagogika  społeczna.  Red. T.  Pilch,  I.  

Lepal- czyk. Wyd. Żak, Warszawa 1995 

2. Kawula S., Pedagogizacja rodziców, w: Ency-
klopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało. 
Warszawa 1993 

3. Nowicka A., Sześciolatek idzie do szkoły. 
"Wychowanie w Przedszkolu" 2002,nr 1. 

4. Wilgocka - Okoń B., Dojrzałość szkolna dzieci 
a środowisko. Warszawa 1972. 

5. Filipczuk H.: Rodzina a  rozwój psychiczny 
dziecka.  NK, Warszawa  1981 

6. Borawska I.: Formy spotkań z  rodzicami.  
„Edukacja i Dialog"  1998, nr  10. 

7. Rodzice w szkole, red. M. Mendel, MEN, War-
szawa  1998. 

8. Tokarska U., Kultura pedagogiczna rodziców, 
„Wychowawca”, nr 11/2003, 

Netografia: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawa-
rodzicow [data dostępu: 16.05.2022 r.] 

https://www.empik.com/empikultura/7-sposobow-
na-przygotowanie-dziecka-do-pojscia-do-
szkoly,107545,a [data dostępu: 16.05.2022 r.] 

https://www.nauczycielkazpasja.pl/jak-
przygotowac-dziecko-do-szkoly-15-praktycznych-
wskazowek/ [data dostępu: 16.05.2022 r.] 

fot. Emilia Jaworska - Weyders 



 
 

Str. 6 

B IU LE TY N PI LS KIE J OŚ WI ATY  

Pracując na co dzień z młodzieżą, na lekcjach 
historii musimy koncentrować się nie tylko na rea-
lizacji materiału, podstawy programowej i wysta-
wianiu ocen.  Przede wszystkim powinniśmy roz-
budzić zainteresowanie, nie tylko prowadzonymi w 
danej chwili zajęciami, ale również samą historią. 
Może to być o tyle proste, że zarówno tematyka jak 
i materiał źródłowy, zazwyczaj dają szerokie moż-
liwości do działania.  

Oczywiście, nie każdy temat można potrakto-
wać tak samo. Zupełnie inaczej omawia się zagad-
nienia związane chociażby z rozwojem ideologii 
partyjnych w XIX wieku, a  inaczej te, poświęcone 
przełomowym wydarzeniom z czasu wojen XVII 
wieku czy II wojny światowej. Nie jest chyba wiel-
ką tajemnicą, że poszczególni nauczyciele mają 
różne preferencje związane z historią. Jedni kon-
centrują się bardziej na wydarzeniach politycz-
nych, inni  wolą kwestie militarne, wreszcie są 
osoby, dla których najistotniejszymi  zagadnienia-
mi są: kultura, sztuka i ich wpływ na historię. Jed-
nocześnie musimy sobie zdawać sprawę, że nie 
wszyscy uczniowie są urodzonymi humanistami, 
których historia interesuje i którzy są gotowi po-
święcić jej jak najwięcej czasu.  

Chcąc nieco usprawnić pracę nauczyciela na 
lekcjach, należy przedstawić garść ciekawostek - 
zwłaszcza uczniom, którzy interesują się daną te-
matyką czy epoką. Dlatego powinniśmy posiadać  
informacje,  szczegółowe i dotyczące wyłącznie 
wybranego fragmentu historii, a czasem tylko jed-
nego ważnego wydarzenia. Istnieje możliwość  
przedstawienia wydarzeń, o których się na co dzień 
nie mówi w czasie lekcji, a które w sposób pośred-
ni wpłynęły na  przebieg historii i w efekcie dopro-
wadziły do takich a nie innych rezultatów. Jest to 
szczególnie ważne dla zrozumienia szeroko pojętej 
historii i procesów nią rządzących.  

Dlatego postanowiliśmy w tym miejscu przed-
stawić fragment większej pracy poświęconej prze-
łomowym operacjom wojennym w czasie II wojny 
światowej. Pracy, która  jest w fazie opracowania, 
a koncentruje się na różnych rodzajach działań  
podejmowanych w czasie wojny. Elementem spa-
jającym całość są słowa klucze – kryptonimy, które 
nadawano poszczególnym operacjom, misjom 

i przełomowym momentom wojny. 

  Każda operacja wojskowa nosi kryptonim, 
więc nawiązując do nich można się pokusić 
o ciekawsze przedstawienie tematu, który znajduje 
się w podręczniku, z którym na co dzień pracujemy 
na lekcjach.  

OPERACJA „Z” 

Rok 1941 okazał się przełomowym dla przebie-
gu II wojny światowej. Wojna rozlała się po całym 
globie, wciągając w swój wir wszystkie, liczące się 
kraje na świecie. Ostatnim akordem pierwszej fazy 
wojny stał się japoński atak na jedną z głównych 
amerykańskich baz morskich w Pearl Harbor.  

Zanim doszło do ataku na bazę Floty Pacyfiku 
na Hawajach, Japończycy całkowicie zrewidowali 
swoją wizję wojny i panowanie nad tym rejonem 
świata. Osobą, która się do tego przyczyniła był 
admirał Isoroku Yamamoto. Stanął on na czele 
zjednoczonej floty w sierpniu 1939 roku. Niemal 
z dnia na dzień rozpoczął przebudowywanie japoń-
skiej strategii morskiej. Zakładała ona pierwotnie 
wojnę defensywną, w czasie której flota przeciwni-
ka zostałaby pokonana, w jednej decydującej bi-
twie. Tak jak udało się to w 1905 roku pod Cuszi-
mą. Yamamoto był zwolennikiem taktyki ofensyw-
nej, jednego zdecydowanego uderzenia, które zła-
mało by ducha walki przeciwnika i zmusiło go do 
zawarcia korzystnego dla Japonii pokoju1. Zdawał 
sobie sprawę, w przeciwieństwie do znacznej czę-
ści establishment Japonii, że długotrwałej wojny ze 
Stanami Zjednoczonymi (a to one uważane były za 
głównego przeciwnika w rejonie Pacyfiku) nie 
można wygrać. Zwłaszcza wobec olbrzymich dys-
proporcji ekonomicznych pomiędzy obu państwa-
mi. Jak również w praktycznym braku dostępu do 
bogactw naturalnych, które były największą bo-
lączką imperializmu japońskiego.  

Władze cesarstwa praktycznie od początku lat 
trzydziestych prowadziły politykę ekspansji na 
Dalekim Wschodzie2. Jesienią 1931 roku wojska 
japońskie wkroczyły do Mandżurii, w latach 1933 
– 1937 prowadzili ekspansję przeciwko Chinom. 
W roku 1938 Japończycy rozpoczęli działania 
przeciwko ZSRR w rejonie Chałchin goł. Po upad-
ku Francji w Europie i zajęciu przez Japończyków 
Sajgonu, zawarli układ z rządem Vichy w sprawie 

dr Przemysław Hudyma, mgr Krzysztof Jaros, nauczyciele historii, Zespół Szkół nr 2  im. S. Staszica w Pile 

Spektakularne operacje morskie na Pacyfiku w czasie II wojny światowej – 
materiał merytoryczny dla nauczycieli historii szkół ponadpodstawowych 

1. M. E. Stille, Marynarka wojenna Cesarstwa Japonii w wojnie na Pacyfiku, Poznań 2015, s. 23 – 27  

2 J. Lipiński, Druga wojna światowa na morzu, Gdańsk 1976, s. 470   
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swobodnego poruszania się wojsk w Indochinach. 
Kolejnym krokiem ku wojnie było podpisanie 27 
września 1940 roku trójporozumienia japońsko – 
niemiecko – włoskiego (zwanego paktem berliń-
skim). Traktat ten miał zlikwidować kwestie spor-
ne pomiędzy jego  sygnatariuszami, na Dalekim 
Wschodzie. Jednocześnie zapewnić Japonii dostęp 
do złóż naturalnych w Indochinach, w Holender-
skich Indiach Wschodnich czy na Malajach.  

Isoroku Yamamoto, główny planista ataku na 
Pearl Harbour, świetnie zdawał sobie sprawę 
z ryzyka tego przedsięwzięcia. Jednocześnie liczył 
na zmuszenie Stanów Zjednoczonych do zawarcia 
korzystnego dla Japonii pokoju. Zwłaszcza wobec 
strat, które amerykanie mieliby ponieść w plano-
wanym ataku. Stało się jednak zupełnie inaczej. Co 
prawda operacja floty japońskiej zakończyła się 
sukcesem militarnym (chociaż ograniczonym), to 
wbrew przewidywaniom nie „złamała ducha Ame-
rykanów”. A wprost przeciwnie, rozsierdziła ich 
i zmusiła do zdecydowanego włączenia się do II 
wojny światowej.  

Planowanie ataku rozpoczęło się już wiosną 
1940 roku.   Likwidacja amerykańskiej Floty Pacy-
fiku była, według Isoroku Yamamoto, jedyną moż-
liwością, aby atak zakończył się sukcesem 
a w dalszej perspektywie, aby sukcesem zakończy-
ła się cała wojna. W fazie planowania operacji 
sztab japoński dokładnie przeanalizował przebieg 
i skutki brytyjskiej operacji morsko – powietrznej 
przeciwko flocie włoskiej stacjonującej w Taren-
cie3. Jednocześnie prowadzono prace nad dostoso-
waniem torped lotniczych do ataku na płytkich 
akwenach4. Głównym celem ataku miały być lotni-
skowce i pancerniki, których zniszczenie miało 
dostatecznie ,,podkopać” morale Amerykanów 
i zmusić ich do zawarcia korzystnego dla Japonii 
pokoju. Przygotowanie planu ataku, admirał Yama-
moto powierzył admirałowi Takijuro Ohnishiemu. 
Jednak przeprowadzenie ataku powierzono admira-
łowi Chuichi Nagumo5. 

Operacja rozpoczęła się 20 listopada 1941 roku, 
od wyjścia w morze dwudziestu japońskich okrę-
tów podwodnych. W tym pięciu, transportujących 
miniaturowe jednostki podwodne, które zostały 
bezpośrednio użyte w ataku na amerykańską bazę. 
Główne siły japońskie wypłynęły 26 listopada tego 
roku. Składały się na nie 2 pancerniki, 6 lotniskow-
ców, 3 krążowniki i 9 niszczycieli6. Podstawowym 

celem floty japońskiej na tym etapie operacji, było 
zachowanie tajemnicy. Po dotarciu na 250 mil od 
Pearl Harbour, świtem 7 grudnia 1941 roku rozpo-
czął się atak. Operacją powietrzną dowodził ko-
mandor Mitsuo Fuchida. W pierwszej fali ataku, 
która rozpoczęła się o godzinie 5:30, wzięło udział: 
40 samolotów torpedowych, 50 bombowców, 54 
bombowce nurkujące oraz 45 myśliwców stano-
wiących osłonę7. W drugiej fali ataku wzięło udział 
167 samolotów japońskich. W tym czasie w ame-
rykańskiej bazie morskiej znajdowało się 8 pancer-
ników, stanowiący trzon floty Pacyfiku. Pod nieo-
becność amerykańskich lotniskowców, to właśnie 
pancerniki stały się głównym celem ataku. W bazie 
stacjonowało również wiele innych typów amery-
kańskich okrętów . Z trzeciej fali ataku admirał 
Nagumo sam zrezygnował, nie wiedząc, gdzie 
znajdują się amerykańskie lotniskowce.  

 Poza okrętami japońscy piloci atakowali rów-
nież amerykańskie lotniska, niszcząc około 180 
samolotów amerykańskich. Japończykom udało się 
zniszczyć lub poważnie uszkodzić 18 amerykań-
skich okrętów. W tym pancernik USS Arizona – 
bezpowrotnie; pancernik USS California – zatopio-
ny, został wydobyty i przywrócony do służby 
w 1944 roku; pancernik USS Maryland - odniósł 
lekkie uszkodzenia do służby wrócił w 1942 roku; 
pancernik USS Newada – uszkodzony, wrócił do 
służby w 1942 roku; pancernik USS Oklahoma – 
zatopiony, po podniesieniu z dna sprzedany na 
złom; pancernik USS Pensylwania – odniósł lekkie 
uszkodzenia do służby wrócił w 1942 roku; pancer-
nik USS Tenneessee – odniósł lekkie uszkodzenia 
do służby wrócił w 1942 roku; pancernik USS 
Utah – odniósł poważne uszkodzenia i został czę-
ściowo zatopiony, wycofano go ze służby; pancer-
nik USS West Virginia – odniósł poważne uszko-
dzenia, przywrócono go do służby w 1944 roku; 
lekki krążownik USS Helena – odniósł lekkie 
uszkodzenia, do służby wrócił w 1942 roku; lekki 
krążownik USS Honolulu – odniósł bardzo lekkie 
uszkodzenia został przywrócony do służby 1942; 
lekki krążownik USS Raleigh – odniósł lekkie 
uszkodzenia został przywrócony do służby w 1942 
roku8; niszczyciel USS Cassin – spalony po re-
moncie powrócił do służby w 1944 roku; niszczy-
ciel USS Downes – spalony, został przywrócony 
do służby w 1943 roku; niszczyciel USS Shaw – 
częściowo zatopiony, został przywrócony do służ-

3. Zob. O. Judgement ….  

4 Podobnie jak Brytyjczycy, Japończycy zastosowali specjalne drewniane stabilizatory torped.  
5. Ch. Bishop, Ch. McNab, Kampanie II wojny światowej dzień po dniu, Bielsko – Biała 2009, s. 180.  

6 Podobnie jak Brytyjczycy, Japończycy zastosowali specjalne drewniane stabilizatory torped.  
7. J. Lipiński, op. cit., s. 474.  

8 Ibidem, s. 474. (różne źródła podają różną liczbę atakujących japońskich samolotów).  
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by w 1942 roku; tender wodnosamolotów USS 
Curtiss – uszkodzony, został przywrócony do służ-
by w 1942 roku; stawiacz min USS Oglala – zato-
piony, po wydobyciu przywrócony do służby 
w 1944 roku; okręt naprawczy USS Vestal – czę-
ściowo uszkodzony, został przywrócony do służby 
w 1942 roku.  

Amerykanie w wyniku działań wojennych stra-
cili łącznie 2403 żołnierzy. Japończycy stracili 
tylko 29 samolotów i 5 miniaturowych okrętów 
podwodnych (których atak, zakończył się całkowi-
tym niepowodzeniem i stratą wszystkich, biorą-
cych w nim jednostek) i 50 ludzi9. 

Atak japoński, chociaż spektakularny, nie przy-
niósł pokładanych w nim nadziei. Przede wszyst-
kim, wbrew założeniom admirała Yamamoto, nie 
złamał ducha walki Amerykanów.  Stało się wręcz 
przeciwnie,atak zmobilizował bowiem całe społe-
czeństwo  i ostatecznie znacznie przyczynił się do 
przystąpienia USA do wojny. Z militarnego punktu 
widzenia już  w czasie ataku popełniono wiele 
błędów. Admirał Nagumo nie zdecydował się na 
trzecią falę nalotu, która mogła zniszczyć olbrzy-
mie składy paliwa potężnej floty Pacyfiku  lub 
stocznie marynarki wojennej. Za ten błąd Japoń-
czycy mieli odpokutować bardzo szybko, chociaż-
by w czasie bitwy pod Midway, w której wziął 
udział  błyskawicznie wyremontowany, po uszko-
dzeniach odniesionych podczas starcia na Morzu 
Koralowym, lotniskowiec USS Yorkt. Kolejnym 
błędem było przecenianie strat zadanych flocie 
amerykańskiej. Faktycznie były one znaczne, jed-
nak nie decydujące ani  nie przełomowe. Więk-
szość okrętów wróciło do służby już w 1942 roku. 
Bezpowrotnie zniszczone pancerniki i tak były 
jednostkami przestarzałymi, które na zmieniającym 
się wówczas polu walki, miały odgrywać coraz 
mniejszą rolę. A co najważniejsze lotnictwo pokła-
dowe cesarskiej marynarki nie zniszczyło amery-
kańskich lotniskowców, które jak udowodnili to 
swoim atakiem sami Japończycy, miały odegrać 
w wojnie na Pacyfiku decydującą rolę. Ponadto 

dowództwo japońskie po udanym ataku, było 
wręcz przekonane, że będzie prowadzić wojnę 
o ograniczonym zasięgu. Podczas, której  osiągnie 
założony cel (zdobycie strategicznych z punktu 
widzenia miejsc na Pacyfiku i w Indochinach). 
Kolejnym etapem miało być odparcie  amerykań-
skiego kontrataku i doprowadzenie do negocjacji 
pokojowych11.   

Oczywiście, nie można twierdzić, że atak na 
Pearl Harbour nie odegrał innej roli niż rola 
,,zapalnika”, doprowadzającego do wybuchu kolej-
nego konfliktu. Marynarka Wojenna Cesarstwa 
Japonii od samego początku podejmowanych dzia-
łań zbrojnych odnosiła sukcesy. Już 8 grudnia Ja-
pończycy zdobyli amerykańską wyspę Guam, 
a w dniach 9 i 10  grudnia Brytyjskie Wyspy Gil-
berta. Jednym z większych sukcesów było zatopie-
nie przez lotnictwo japońskie na Morzu Południo-
wochińskim dwóch potężnych okrętów brytyjskich 
HMS Prince of Wales i Repulse12. Te sukcesy są 
bez wątpienia pochodną ataku na amerykańską 
bazę, na Hawajach. Dodatkowo zwycięstwo odnie-
sione stosunkowo niskim kosztem przy małych 
stratach, co w przypadku ataku 7 grudnia wręcz 
zaskoczyło Japończyków.  

Operacja „MO”  

Miała to być kolejna operacja morska, mająca 
na celu wzmocnienie pozycji Japonii na południo-
wym Pacyfiku oraz zdobycie cennych złóż fosfory-
tów. Po sukcesie operacji „R” (operacja zajęcia 
Rabaul) kolejnym krokiem miało być zajecie Port 
Moresby 
 w Nowej Gwinei. W ten sposób wzmocniona mia-
ła zostać  pozycja Cesarstw na Pacyfiku, co w dal-
szej perspektywie zagrażało też Australii. Premier 
Japonii – Tojo ostrzegał w przemówieniu radio-
wym o możliwości ataku na ten subkontynent. 
Faktycznie nie było takich planów13.  

Operacja „MO” była opracowana przez sztab 
Cesarskiej Marynarki, przewidywał on  ścisłą koor-
dynację użytych sił, był też w swoich założeniach 
bardzo skomplikowany. Natomiast słabością planu 

9. Ch. Bishop, Ch. McNab, op. cit, s. 181; M. E. Stille, op. Cit, s. 28. Różne źródła podają różne liczby poniesionych strat 
przez walczące strony.    

10 Podbój, który zaplanowano na dwie fazy. W pierwszej chcieli zająć Filipiny, brytyjskie Malaje, Borneo, Birmę, Rabaul, 
oraz Holenderskie Indie Wschodnie. W drugim etapie Japończycy zamierzali opanować południowy Pacyfik a na nim 
Wschodnią Nową Gwinee, Nową Brytanie, wyspy Fidż i Samoa oraz strategiczne punkty w pobliżu Australii. Dalej na 
środkowym Pacyfiku wyspy Midway i Aleuty na północy. M.E. Stille, op. cit., s. 28.  

11. M. E. Stille, op. cit., s. 28 
12. Ibidem, s. 29  

13. „Australia musi nauczyć się tego, że obrona przed naszymi niezwyciężonymi siłami jest bezcelowa, patrząc na jej rozsia-
ną ludność, wielkie terytorium i położenie na mapie, które niekorzystnie sytuuje ją daleko od Stanów Zjednoczonych i 
Wielkiej Brytanii”.  W kolejnym przemówieniu z 13 marca 1942 wręcz ostrzegał: „ To jest ostrzeżenie. Australia jest 
ostatnim alianckim bastionem pomiędzy zachodnim wybrzeżem USA a Japonią. (…) Część ludzi uważa, że Japonia omi-
nie Australię i że jej siły zostaną powstrzymane oraz zniszczone w Indiach. (…)” M.A. Piegzik, Morze Koralowe 1942, 
Warszawa 2016, s.59.  
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okazało się lekceważenie działań przeciwnika oraz 
zaangażowanie do jego realizacji tylko części sił, 
zwłaszcza lotniskowców14.  

W operacji miały wziąć udział zarówno siły 
inwazyjne, których celem miały być: inwazja na 
Port Moresby, inwazja na wysepkę Tulagi (gdzie 
miała zostać założona baza dla wodnosamolotów), 
kolejna grupa miała założyć bazę lotnictwa mor-
skiego na Luizjadach. Siły wsparcia operacji to 
przede wszystkim zespół uderzeniowy pod do-
wództwem wiceadmirała Takagi. Były to dwa duże 
lotniskowce „Zuikaku” („Szczęśliwy Żuraw”) 
i „Shokaku” (Lecący Żuraw”), dwa ciężkie krą-
żowniki i sześć niszczycieli. Dodatkową grupę 
stanowiły siły pod dowództwem kontradmirała 
Goto. Składały się na nie lekki lotniskowiec 
„Shoho” („Szczęśliwy Feniks”), cztery ciężkie 
krążowniki i jeden lotniskowiec15.  

Japończycy zakładali stosunkowo szybką opera-
cję. Nie przejmując się za bardzo ewentualnym 
przeciwdziałaniem  przeciwnika. Istniały zresztą 
ku temu powody po odniesieniu serii spektakular-
nych sukcesów, począwszy od Pearl Harbour po-
przez sukcesy nad Brytyjczykami na Morzu Jawaj-
skim, czy sukces operacji „R”. Flota Cesarstw Ja-
ponii bardzo szybko  udowodniła swoją wyższość i 
nowoczesność nad aliantami. Dodatkowym atutem 
Japończyków była zupełnie nowa doktryna walki 
na morzu, opierająca się głównie na działaniach 
morsko - powietrznych. Amerykanie, którzy byli 
głównym przeciwnikiem, dopiero rewidowali swo-
ją doktrynę wojny morskiej. Dotąd lotniskowce 
były w niej traktowane jako siły wsparcia dla dzia-
łań wielkich okrętów (pancerników i krążowni-
ków). Japończycy bardzo dobitnie i boleśnie udo-
wodnili im, iż ich decyzje były błędne. 

Dowódca sił amerykańskich na Pacyfiku admi-
rał Chester W. Nimitz zdawał sobie sprawę ze 
zmian jakie zaszły w wojnie morskiej po 7 grudnia 
1941 roku. Dążył też do pierwszej konfrontacji 
lotniskowców amerykańskich z japońskimi. Brane 
tu były pod uwagę przede wszystkim czynniki 
strategiczne. Jednak nie mniej ważne mogły się 
również okazać cele propagandowe i podnoszące 
morale. Pierwsze wzmianki wywiadu o planowanej 

operacji japońskiej zaczęły docierać do Ameryka-
nów już w styczniu 1941 roku. Trzon ich działań 
miały stanowić dwa duże lotniskowce: USS 
„Lexington” oraz USS „Yorktown” (TF 17). Do-
datkowo do działań skierowano sześć amerykań-
skich krążowników, dwa australijskie, dwanaście 
niszczycieli oraz zespół zbiornikowców wraz z 
osłoną. Dowództwo nad całym zespołem objął 
kontradmirał Frank J. Fletcher16.  

Swoje działania Japończycy  rozpoczęli 3 maja 
1942 roku od zajęcia wysepki Tulagi  
w łańcuchu Wysp Salomona,co sprowokowało 
Amerykanów do działania, Fletcher zamierzał zaat-
akować i zniszczyć siły, które dokonały desantu. 
Do tych działań został wyznaczony USS 
„Yorktown”. Jego działania, mimo dużej siły raże-
nia (użycie 40 samolotów do ataku), nie przyniosły 
zamierzonych skutków. Zniszczono bądź uszko-
dzono tylko mało znaczące cele.  Admirał Nimitz 
atak podsumował słowami: „Operacja przeciw 
Tulagi z pewnością rozczarowała, jeśli się weźmie 
pod uwagę stosunek zużytej amunicji do uzyska-
nych rezultatów”17. Po dość dynamicznych dniach 
3 i 4 maja nastąpiły dni manewrów obu flot, które 
jednocześnie poszukiwały się nawzajem. Rankiem 
7 maja amerykańskie rozpoznanie lotnicze zamel-
dowało o japońskim zespole składającym się 
z dwóch lotniskowców i czterech krążowników. 
USS „Lexington i USS „ Yorktawn” rozpoczęły 
wypuszczanie samolotów: bombowców nurkują-
cych, samolotów torpedowych i myśliwców, ogó-
łem w powietrzu znalazły się 92 samoloty. Nieste-
ty, nie udało się  zlokalizować głównych sił prze-
ciwnika. Celem nalotu stał się mały lotniskowiec 
„Shoho” oraz towarzyszące mu okręty. W wyniku 
zmasowanego amerykańskiego ataku, japoński 
lotniskowiec został zasypany bombami i trafiony 
siedmioma torpedami, natomiast Amerykanów 
kosztowało to tylko trzy samoloty18.  

Wbrew oczekiwaniom admirała Fletcher`a, zaa-
takowany zespół japoński, nie okazał się siłami 
głównymi. Podobny błąd popełnili również Japoń-
czycy. Tego samego dnia ich rozpoznanie lotnicze 
omyłkowo wzięło za lotniskowiec, duży amerykań-
ski tankowiec „Neosho”, płynący w eskorcie nisz-

14. M. E. Stille, Marynarka Wojenna Cesarstwa Japonii w wojnie na Pacyfiku, Poznań 2015, s. 32.  

15 Z. Flisowski, Burza nad Pacyfikiem t. I, Poznań 1986, s. 287.  
16. M. A. Piegzik, op. cit.  

17 Z. Flisowaki, op. cit, s. 290.  
18. Ibidem, s. 297 – 303. 
19. Przy czym tankowiec utrzymał się na wodzie jeszcze przez kolejnych 4 dni. Po ugaszeniu pożarów przez pozostałą załogę 
rozbitkowie zostali uratowani 11 maja przez niszczyciel USS „Henley”. Część załogi zbiornikowca ewakuowała się bez 
rozkazu. Próby odszukania ich, po opanowaniu sytuacji na tankowcu, nie powiodły się . Niestety większość z nich poniosła 
w ciągu kolejnych dni śmierć na oceanie. Było to efektem braku przeszkolenia potrzebnego do przetrwania w tratwach na 
oceanie.  Z tej grupy udało się uratować tylko cztery osoby. M. Piegzik, Morze Koralowe 1942 i Z. Flisowski, Burza nad 
Pacyfikiem t. 1 .  
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czyciela USS „Sims”. Tankowiec wycofywał się 
z rejonu walk po tym jak lotniskowce uzupełniły 
z niego paliwo. Obydwie jednostki amerykańskie 
zostały zatopione przez pokładowe samoloty ja-
pońskie19. Do decydującego starcia zespołów lotni-
skowców doszło 8 maja. Siły obu walczących stron 
były niemal równe. Japończycy dysponowali 122 
samolotami, Amerykanie 121. Przewagę technicz-
ną miała jednak USS Navy, posiadająca radar. 
Flota Cesarska była za to lepiej zgrana, wyszkolo-
na i niesiona na fali zwycięstw, co miało olbrzymie 
znaczenie oraz podnosiło morale lotników i mary-
narzy20. Bitwa zaczęła się niemal równocześnie 
nad dwoma  zespołami lotniskowców. Samoloty 
z USS „Yorktown” zaatakowały armadę japońską. 
Udało im się uszkodzić lotniskowiec „Shokaku”, 
podobnie uczyniły to maszyny z USS „Lexington”, 
jednak z mniejszą skutecznością. Niemal w tym 
samym czasie japońskie lotnictwo pokładowe ata-
kowało zespół amerykańskich okrętów. Były one  
o tyle w gorszym położeniu, że samolotom my-
śliwskiej osłony (zresztą niezbyt licznym – 9 ma-
szyn) kończyło się właśnie paliwo. Japończycy 
zaatakowali oba lotniskowce amerykańskie. USS 
„Yorktown” otrzymał jedno trafienie bombą 
w pokład startowy, a USS „Lexington”  znacznie 
mocniejsze ciosy, dwie torpedy i kilka bomb. Jed-
nak wydawało się, że sytuacja jest opanowana, 
grupy naprawcze opanowały pożary, zaczęto nawet 
przyjmować lądujące samoloty. Po niecałych 
dwóch godzinach od ataku doszło jednak do eks-
plozji, która przesądziła o losach okrętu 

(eksplodowały opary benzyny z uszkodzonych 
zbiorników). Nie zważając na heroiczną postawę 
załogi, po kilku godzinach  zdecydowano się na 
opuszczenie okrętu. Lotniskowiec po ewakuacji 
załogi został zniszczony przez amerykański nisz-
czyciel. Amerykanie postanowili wycofać się 
z bitwy21.  

Decyzję taką podjął admirał Nimitz, który wy-
szedł z założenia, że po zadaniu pewnych strat 
flocie japońskiej i utracie USS „Lexingtona” nie 
należy ryzykować straty kolejnego uszkodzonego 
lotniskowca. Straty zadane Japończykom spowodo-
wały jednak ich rezygnację z głównego celu opera-
cji – inwazji i zdobycia Port Moresby pomimo to 
ogłosili kolejne wielkie zwycięstwo. Propagando-
wo na pewno odnieśli sukces. Zwłaszcza ogłasza-
jąc zatopienie dwóch, co oczywiście było tylko 
częściową prawdą, wielkich amerykańskich lotni-
skowców. Flota Cesarska na pewno odniosła czę-
ściowy sukces, zadając znaczne straty przeciwni-
kowi. Japończykom nie udało się zająć ważnego 
portu stanowiącego, jak uważali, „wrota do Austra-
lii”. Najważniejszym, z punktu widzenia  dalszego 
przebiegu wojny na Pacyfiku, był fakt, że dwa 
duże japońskie lotniskowce nie wzięły udziału 
w przełomowej bitwie pod Midway. Spowodowane 
to było zarówno uszkodzeniami jak i przede 
wszystkim znacznymi stratami wśród personelu 
lotniczego, które były bardzo trudne do uzupełnie-
nia.  

 

20. Ibidem, s. 307.   

21 Ibidem s. 307 – 316  

fot. Magda Gutowska 
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Katarzyna Kowalska, logopeda, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa im. Miko-
łaja Kopernika w Wiktorówku 

„Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022” 

W minionym roku szkolnym zrealizowałam 
wspólnie z klasą I dwie innowacje pedagogiczne, 
obie były ogromnym wyzwaniem i wymagały od 
uczniów sporego zaangażowania.  

W pierwszym semestrze roku szkolnego 
2021/2022 opracowałam innowację pt. „Plastyka 
sensoryczna”.  Innowacja ta była alternatywą dla 
tradycyjnego sposobu prowadzenia zajęć plastycz-
nych i technicznych dla dzieci młodszych. Odpo-
wiadała na potrzeby uczniów. Dzieci mogły nau-
czyć się czegoś wzajemnie od siebie. Rozwinąć 
swoją kreatywność, zdolności manualne oraz po-
szerzyć swoje zainteresowania i pasje. Zajęcia 
rozwijały ich umiejętności związane z motoryką, 
miały także okazję doświadczać poprzez zmysły. 

Uczniowie raz w miesiącu wykonali jedno za-
danie związane z plastyką sensoryczną. We wrze-
śniu malowali jesienne krajobrazy za pomocą pla-
ców i waty. W październiku obchodziliśmy „Dzień 
Drzewa” i z tej okazji wykonaliśmy pracę przed-
stawiającą drzewo za pomocą kaszy, ryżu i orze-
chów. W listopadzie dzieci chętnie uczestniczyły 
w zabawach z folią bąbelkową, a w grudniu malo-
waliśmy zimowe krajobrazu przy pomocy pasty do 
zębów.  

Zajęcia wsparły u dzieci samodzielność, rozwój 
zmysłów, uczyły wychodzenia ze schematów, 
poznawania nowych form wyrazu. Zajęcia zadbały 
także o  rozwój poznawczy i wzmocniły wiarę we 
własne możliwości. Za pomocą innowacji pokaza-
łam uczniom, że można wprowadzać zmiany, 
ulepszenia, eksperymentować. Sensoplastyka opar-
łam na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych 
– działania sensoplastyczne sprzyjały relaksacji. 

Poza rozwojem zmysłów, dziecko miało szansę 
również rozwijać małą i dużą motorykę. Uczest-
nictwo dzieci w zajęciach prowadziło do kształto-
wania zdolności manualnych  i kreatywności oraz 
rozwijało słownictwo plastyczne. 

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 
stworzyłam innowację przyrodniczą pt. „ Pocztów-
ka z wyprawy- wykonanie klasowego portfolio 
o Parkach Narodowych w Polsce”,  która cieszyła 
się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 
Działanie zostało wprowadzone ponieważ podczas 
pracy z klasą I w pierwszym półroczu zauważyłam 
duże zainteresowanie tematami przyrodniczymi 
oraz predyspozycje dużej grupy uczniów do wyko-
nywania starannych i estetycznych prac plastycz-
nych. Na każdy miesiąc zaplanowano jeden temat, 

który dotyczył określonego Parku Narodowego, po 
zajęciach wprowadzających uczniowie wykonywa-
li pocztówkę z wyprawy, z których to utworzyli-
śmy klasowe portfolio przyrodnicze. . Harmono-
gram przedstawiał się następująco: 

1. Luty- Białowieski Park Narodowy, omówienie 
fauny i flory, wykonanie pocztówki z wyprawy 
pt. „Spotkanie z żubrem” 

2. Marzec- Tatrzański Park Narodowy- wykonanie 
pocztówki z wyprawy metodą malowania farba-
mi. 

3. Kwiecień- Ojcowski Park Narodowy, wykona-
nie pocztówki pt. „W jaskini” 

4. Maj- Słowiński Park Narodowy, omówienie, 
wykonanie pocztówki pt. „Wędrujące wydmy” 

5. Czerwiec- Kampinoski Park Narodowy, wyko-
nanie pocztówki pt. „Spotkanie z łosiem” 

Podczas innowacji uczniowie doskonalili swoją 
wiedzę na temat Parków Narodowych w Polsce. 
Współpracowali ze sobą nawzajem i dyskutowali. 
Za pomocą różnorodnych środków dydaktycznych 
poszerzali swoją wiedzę przyrodniczą. Byli zaan-
gażowani i zajęciach i chętnie wypowiadali się 
w znanych im kwestiach. Podczas realizacji pro-
jektu uczniowie nauczyli się, że przyroda i sztuka 
mają ze sobą wiele wspólnego. Dzięki pięknym 
i pomysłowym pocztówkom - stworzonym różny-
mi metodami utrwalili swoją wiedzę.  Wykorzysta-
liśmy lekturę pozyskaną z Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 pt. "Którędy do Yellowstone? 
Dzika podróż po parkach narodowych",  w której 
to znalazły się informacje dotyczące Białowieskie-
go Parku Narodowego. 

Zajęcia miały charakter edukacyjny i integra-
cyjny, dzieci nabywały kompetencje związane 
z poznaniem świata zwierząt, roślin i zjawisk przy-
rodniczych. Nabyły umiejętności dostrzegania 
zmian zachodzących w świecie przyrody. Podnio-
sła się także ich świadomość ekologiczna, poznali 
działania podejmowane dla ochrony środowiska. 
Uczestnictwo dzieci w zajęciach prowadziło do  
uwrażliwiania na potrzeby środowiska naturalnego 
oraz pozwalało kształtować zdolności manualne 
i kreatywność.  
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Fotorelacja z realizacji innowacji – „Pocztówka z wyprawy- wykonanie klasowego port-

folio o Parkach Narodowych w Polsce” 
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Współczesna szkoła różni się od tej funkcjonu-
jącej kilkadziesiąt lat temu. Coraz częściej nauczy-
ciele starają się pracować z uczniami w sposób 
twórczy i ciekawy. Wykorzystują metody i formy 
pracy, które angażują wiele zmysłów. W młod-
szym wieku szkolnym dzieci szybciej przyswajają 
wiedzę poprzez zabawę. W niniejszym artykule 
chciałabym przybliżyć metodę pracy jaką jest logo-
rytmika. Będąc nauczycielem edukacji wczesnosz-
kolnej oraz logopedą, często korzystam z tej meto-
dy podczas lekcji.  

Czym jest właściwie logorytmika? Jakie są jej 
założenia? Jest to metoda łącząca wiele dyscyplin 
naukowych, przede wszystkim logopedię, muzykę 
oraz rytmikę. Współcześnie logorytmika wykorzy-
stywana jest do pracy z dziećmi z zaburzeniami 
mowy oraz w profilaktyce. Głównym celem tej 
metody jest wsparcie rozwoju mowy dziecka. Po-
przez holistyczne spojrzenie dobieramy właściwe 
aktywności, zwracając uwagę na możliwości i po-
trzeby dziecka. Logorytmika czerpie z elementów 
rytmiki Emila Jacques’a Dalcroza oraz Carla Orffa. 
Zajęcia logorytmiczne wzbogacane są o ruch oraz 
taniec1.   

Atrakcyjność tej metody związana jest z możli-
wością wykorzystania w pracy szerokiej oferty 
ćwiczeń. Najczęściej pojawiają się ćwiczenia słu-
chowe, rytmiczne, artykulacyjne, ruchowe oraz 
taniec. Szczegółową klasyfikację stworzyła Ewa 
Bombol, która podzieliła aktywności na sześć grup: 

1. Integrujące: piosenki w kręgu, zabawy służące 
poznaniu dzieci, mające wpływ na ich współpra-
cę. 

2. Ruchowe: naśladowanie ruchów, ćwiczenia 
oddechowe, różne sekwencje ruchowe. 

3. Słuchowo – ruchowe: szukanie źródła dźwięku, 
różnicowanie i rozpoznawanie dźwięków, wy-
korzystanie ruchu podczas usłyszanego dźwię-
ku, ćwiczenia hamująco – pobudzające.  

4. Uwrażliwiające w oparciu o pojawiające się 
zmiany akcentu, tempa, wysokości, natężenia 
oraz barwy dźwięku: ćwiczenia słuchu fonema-
tycznego, następstwa słuchowo – ruchowe, gra 
na instrumentach muzycznych, kanony rytmicz-
ne.  

5. Słuchowo – ruchowo – słowne: głównie zabawy 

dźwiękonaśladowcze, wiersze, piosenki, rytmi-
zowanie mowy, gra na instrumentach do śpie-
wanek, sekwencje i opowieści słowno – rucho-
we.  

6. Relaksacyjne: najczęściej oddechowe oraz eli-
minujące napięcie2.  

Niewątpliwie logorytmika zalicza się do metod, 
które urozmaicają i wzbogacają zajęcia. Jej ele-
menty można także wykorzystać podczas przerwy 
śródlekcyjnej. Jeżeli widzimy, że dzieci potrzebują 
zamiany aktywności, z powodzeniem możemy 
wprowadzić ćwiczenia oddechowe bądź rytmiczne. 
Do takich krótkich zabaw często wykorzystuję 
klawesy (np. wystukiwanie rytmu piosenki) oraz 
piłeczki do tenisa stołowego i kolorowe piórka 
(ćwiczenia oddechowe). Ćwiczenia logorytmiczne 
z powodzeniem można dopasować do omawianego 
tematu lekcji. Bardzo często wplatam dodatkowe 
aktywności do zajęć. Mówiąc np. o jesieni sięgam 
po rymowanki tematyczne, które dzieci wypowia-
dają rytmicznie. Można włączyć do nich też zaba-
wy ruchowe. Uczniowie samodzielnie wycinają 
małe listki, które przenoszą za pomocą słomek. 
W ten sposób wykonują ćwiczenia oddechowe. 
Oczywiście w ramach profilaktyki (szczególnie 
wśród młodszych dzieci) można wykonać ćwicze-
nia artykulacyjne. To jak ułożymy zajęcia, zależy 
od nas samych. Mogą składać się z jednej, dwóch 
lub trzech aktywności lub możemy poświęcić na 
logorytmikę całą lekcję, obejmującą wiele działań. 
Możliwości jest bardzo dużo. 

Dzieci chętnie poznają świat wieloma zmysła-
mi. W logorytmice staram się tak dobierać ćwicze-
nia, aby jak najbardziej angażowały uczniów. Zau-
ważyłam, że dużą radość sprawia im tworzenie 
własnych prac. Mogą być to działania plastyczne, 
do których wykonania wystarczy kawałek kartki 
oraz farba. Dzieci wykonują swoje dzieło, pasujące 
do danego tematu. Może to być malowanie palca-
mi, wydzieranka lub praca origami. Tym sposobem 
usprawniamy także motorykę małą. Atrakcyjne dla 
uczniów są również zabawy słuchowe, a także 
słuchowo – ruchowe. Idealnie sprawdzają się pod-
czas przerwy śródlekcyjnej. Młodsze dzieci z rado-
ścią angażują się w zabawy paluszkowe. Bardzo 
często bazuję na pracy z tekstem. Uczniowie słu-

Marta Lipińska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, logopeda SP nr 1 im. Janusza Korczaka w Ko-
mornikach 

Logorytmika jako forma wspomagania rozwoju dzieci w młodszym wieku 

1. M. Kowalska – Kantyka, K. Kantyka – Dziwisz, Projekt zajęć logorytmicznych z wykorzystaniem środków audiowizual-
nych u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, [w:] Dylematy i wyzwania edukacji. Wybrane problemy, pod red. D. Mo-
rańskiej, Toruń 2020, s. 102  

2 Tamże, s. 103 – 104.   
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chają opowiadania i wykonują różne zadania 
w oparciu o wysłuchany tekst. Już podczas jego 
czytania można włączyć aktywność ruchową. 
Opowiadanie może być punktem wyjściowym 
do wielu ćwiczeń: artykulacyjnych, oddecho-
wych, muzycznych, analizy i syntezy wzorko-
wej bądź słuchowej, a nawet zabaw sensorycz-
nych.  

Podczas zajęć należy pamiętać, aby dobrać ćwi-
czenia do grupy z którą pracujemy. Dostosowu-
jemy je do możliwości i umiejętności dzieci. 
Podczas działań zwracamy uwagę na każdego 
ucznia. Priorytetem jest, aby wszyscy dobrze się 
bawili i mieli wiele radości z wykonywanych 
ćwiczeń. Wspólna aktywność wpływa pozytyw-
nie na integrację grupy. Dzieci mogą wykony-
wać ćwiczenia w parach lub małych grupkach 
(np. ćwiczenia oddechowe czy praca z tekstem). 
Warto też pamiętać, że istotna jest zmiana ak-
tywności podczas zajęć. Jedno ćwiczenie nie 
może trwać zbyt długo, nie powinniśmy go 
powtarzać zbyt wiele razy podczas jednych 
zajęć. Uczestnicy mogą czuć znużenie i nie 
przykładać się dobrze do jego wykonania, 
a nawet robić je nieprawidłowo. Z obserwacji 
wiem, że dzieci chętnie podejmują proponowa-
ne aktywności i są ciekawe jakie będzie następ-
ne ćwiczenie. Lubią i czekają na zmianę aktyw-
ności.  

Logorytmikę bardzo często wykorzystuje 
się w pracy z uczniami ze specyficznymi trud-
nościami w uczeniu się. Zaburzenie to możemy 
podzielić na dwie grupy. Pierwsza związana jest 
z podstawowymi zdolnościami szkolnymi, tj. 
pisanie, czytanie, ortografia, arytmetyka, język. 
W drugiej grupie znajdziemy takie umiejętności 
jak: wytrwałość, autokontrola, organizacja, 
skoordynowany ruch, a także kompetencje spo-
łeczne. Specyficzne trudności w uczeniu poja-
wiają się, gdy widoczny jest problem w przy-
najmniej jednym z powyższych aspektów. 

Uczeń może wykazywać trudności w przyswa-
janiu wszelkiej wiedzy, nie tylko z zakresu edu-
kacji szkolnej3.  

Zaczynając pracę z dzieckiem ze specjalny-
mi problemami edukacyjnymi, bardzo ważne 
jest zapoznanie się z jego kartą diagnostyczną. 
Istotne informacje na temat ucznia mogą dostar-
czyć także rodzice. Uzyskane dane są bardzo 
przydane podczas tworzenia indywidualnego 
planu zajęć oraz dopasowania metod i form 
pracy podczas zajęć grupowych. Warto rozpo-
cząć zajęcia od ćwiczeń znanych dziecku, stop-
niowo wprowadzając nowe elementy. Trzeba 
pamiętać jak ważną rolę motywacyjną odgrywa 
chwalenie oraz zachęcanie do podejmowania 
nowych aktywności. Zajęcia logorytmiczne 
powinny uwzględniać możliwości i potrzeby 
dziecka, a także być dla niego atrakcyjną formą 
pracy. Wskazane jest korzystanie z różnych 
środków dydaktycznych4. 

Logorytmika jest metodą pracy, która ma 
wiele możliwości. Pozytywnie wpływa na 
wszechstronny rozwój dzieci. Można ją stoso-
wać w różnym wieku, zarówno wśród dzieci 
w wieku przedszkolnym, szkolnym, osób doro-
słych oraz seniorów. Udział w zajęciach logo-
rytmicznych daje uczestnikom wiele radości 
i satysfakcji. Dzięki temu efekty pracy są bar-
dziej i szybciej widoczne.  

Literatura: 

1. Kantyka K., Logorytmika jako forma wspar-
cia dzieci ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, „Terapia przez Sztukę” 2014, nr 1.  

2. Kowalska – Kantyka M., Kantyka – Dzi-
wisz K., Projekt zajęć logorytmicznych z 
wykorzystaniem środków audiowizualnych 
u dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, 
[w:] Dylematy i wyzwania edukacji. Wybra-
ne problemy, pod red. D. Morańska, Toruń 
2020. 

3. K. Kantyka, Logorytmika jako forma wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, „Terapia przez Sztukę” 
2014, nr 1, s. 14.  

4 Tamże,. s. 17    
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W naturze ludzkiej drzemią nieodparte zasoby zaspokajania potrzeb. Zdolność do adaptacji do aktual-
nych warunków to nieodzowny atut ludzkiej egzystencji. Ewolucja doprowadziła do przyjęcia pionowej 
postawy, jak i do rozwoju mózgu. Powstał anatomicznie nowoczesny człowiek. Ruch towarzyszył ludz-
kości od zawsze. Pomaga utrzymywać ciało w pełnej sprawności, zdrowiu i w harmonii.  

Pandemia i związany z nią inny sposób życia, przyczyniły się do innego postrzegania rzeczywistości. 
Wymusiły nowe nawyki. Czy zaistniała sytuacja jest w stanie przeciwstawiać się ludzkiej naturze, na-
szej naturalnej potrzebie ruchu? Siedzący tryb życia wiąże się z wieloma problemami. Wynikają one z 
nauczania on-line, godzin spędzonych przez uczniów przy komputerze. Czynniki te wpłynęły na pogłę-
bienie problemów związanych z kręgosłupem, otyłością czy zanikiem mięśni, które budują gorset mię-
śniowy. Analogicznie osłabione mięśnie zniekształcają naturalne krzywizny kręgosłupa, w efekcie po-
wstaje wada. Zmniejszona aktywność, nie pozwala na spożytkowanie dostarczonych kalorii. 

Wpływ na przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci może mieć zwiększona aktywność fizyczna, 
zdrowe i racjonalne odżywianie. Czy profilaktyka może je uchronić przed wieloma chorobami w okresie 
dorosłości?  

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej w aktualnej sytuacji nabrało innego 
wymiaru. Brak możliwości kontaktu z uczniem na sali gimnastycznej zaburzył  naturalną potrzebę ruchu 
u każdego dziecka. Zatem, nauczyciele stanęli przed wyzwaniem jak aktywizować uczniów do codzien-
nego wysiłku fizycznego 

Jako nauczyciel wychowania fizycznego na bieżąco monitorowałam aktywność fizyczną moich 
uczniów. Poprzez TiK, uczniowie systematycznie przesyłali swoje codzienne aktywności pozalekcyjne. 
Zwiększenie nacisku na uświadamianie poprzez pogawędki, konsultacje. Czy to wszystko wystarczy? 
Czy nasze działania przyniosą pożądany efekt w postaci sprawnego i zdrowego społeczeństwa? „W 
zdrowym ciele, zdrowy duch”. Nie bez powodu przytaczam to powiedzenie. 

Wprowadzając program innowacji „Przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy”, pragnęłam poło-
żyć nacisk na nawarstwiający się problem nauczania on-line. Wzmacniając mięśnie głębokie, które 
utrzymują prawidłową postawę ciała uczniowie przeciwdziałają powstawaniu wad postawy. Nie bez 
powodu uczniowie poznali trening funkcjonalny i ćwiczenia jogi, które wdrażają w życie.   

Karolina Ochocka, nauczycielka wychowania fizycznego, Szkoła Podstawowa w Janikowie 

Przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy u dzieci w wieku szkolnym. 

fot. Magda Gutowska 
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Żyjemy w świecie, gdzie język angielski odgry-
wa bardzo ważną rolę w życiu codziennym. Czy 
zatem nauczanie dzieci już od najmłodszych lat jest 
warte uwagi i zachodu? W jaki sposób rozwija się 
mowa u dziecka i jakie są jej etapy rozwoju? Czy 
nauka kolejnego języka może wspierać rozwój 
dziecka? Czy warto uczyć języka angielskiego już 
w żłobku? Odpowiedzi na wszystkie te pytania 
znajdziemy poniżej. 

Rozwój dziecka i jego mowy w okresie żłobko-
wym 

Pierwszy rok życia to dla dziecka bardzo waż-
ny okres przede wszystkim ze względu na fakt, iż 
jego mózg powiększa się aż trzykrotnie osiągając 
w przybliżeniu ¾ wielkości mózgu dorosłego czło-
wieka. Najintensywniejszy rozwój przypada na 
pierwsze 2-3 lata życia i podczas tego okresu za-
chodzą ogromne zmiany w mózgu. Warto zwrócić 
w tym miejscu uwagę na neurony oraz ich połącze-
nia, zwane synapsami, których liczba decyduje w 
dużej mierze o sprawności mózgu. Ważne jest, aby 
połączenia te były poddawane ciągłej stymulacji. 
Pozbawione tych działań,  znikają z mózgu dziec-
ka. Stymulowanie powoduje tworzenie swoistej 
sieci połączeń, która decyduje o możliwościach 
ludzkiego umysłu, czy osiągania poszczególnych 
umiejętności. 

Okres dzieciństwa, który trwa zaledwie kilka 
lat to czas, w którym dokonuje się tak wiele zmian 
w krótkim czasie, jak w żadnym innym okresie 
rozwoju. Zmiany te to tzw. kamienie milowe. 
Oznacza to, że dziecko oprócz odpowiedniej do 
swych potrzeb stymulacji wymaga również szcze-
gólnej opieki. Z jednej strony jest niezwykle chłon-
ne, szybko się zmienia i uczy nowych umiejętno-
ści. Z drugiej strony zaś dziecko jest bardzo wrażli-
we na wpływ trudnych doświadczeń, które poten-
cjalnie mogą zakłócić jego rozwój. 

Pierwszym z kamieni milowych to stabilizacja 
napięcia mięśni ciała, dzięki czemu dziecko w oko-
licach drugiego miesiąca życia stara się podnosić 
główkę. Kolejno rozwijają się umiejętności spo-
łeczne, w których uśmiech jest pierwszą z nich 
i staje się sposobem komunikacji. Następny etap to 
rozwój koordynacji oko-ręka, kształtowanie się 
zalążków pamięci, raczkowanie, siadanie sprzężo-
ne z aktywnością manipulacyjną, jak chwytanie 
przedmiotów. Jednym z ostatnich kamieni milo-
wych to rozwój narządu słuchu, a co za tym idzie 
rozwój mowy.  

Początkowo dzieci komunikują swój stan głów-
nie za pomocą płaczu lub jego braku. W komunika-
cji językowej wyróżnia się następujące etapy: 

- okres melodii, który trwa do 12. miesiąca ży-
cia;  

- okres wyrazu trwający między pierwszym a 
drugim rokiem życia; 

- okres zdania trwający między drugim a trzecim 
rokiem życia; 

- okres swoistej mowy dziecięcej, który trwa do 
siódmego roku życia. 

W pierwszym roku życia rozwija się również 
zdolność komunikacji niewerbalnej, czyli spojrze-
nia, gesty, miny oraz komunikacji werbalnej, która 
nie jest słowami, np. gaworzenie czy krzyki. 
Pierwsze słowa pojawiają się pomiędzy 10. a 18. 
miesiącem życia, natomiast umiejętność łączenia 
kilku słów w formie wypowiedzi między 12. a 24. 
miesiącem życia. 

Jak wspierać rozwój mowy? 

Rozwój mowy uwarunkowany jest zarówno 
środowiskowo, jak i biologicznie, poprzez rozwój 
układu nerwowego i jego struktur korowych i pod-
korowych, rozwój narządów oddechowych takich 
jak tchawica i płuca, rozwój narządów fonacyj-
nych, czyli krtań i więzadła głosowe oraz rozwój 
narządów artykulacyjnych, jak jamy gardłowej, 
nosowej i ustnej z językiem, podniebieniem, dzią-
słami, wargami i zębami. Podłoże mowy i języka 
ma więc bardzo złożony charakter, dlatego warto 
tutaj przypomnieć proces rozwoju mózgu, a szcze-
gólnie jego półkul, które rozwijają się w sposób 
asymetryczny. Prawa półkula rozwija się szybciej 
w przypadku małego dziecka i pełni funkcję domi-
nującą przez pierwsze lata. Dlatego dziecko uczy 
się szybko i bez wysiłku poprzez obrazy, doświad-
czanie emocji, wyobraźnię i rytm. Ponadto zmysły 
nie rozwijają się w oderwaniu od siebie, mianowi-
cie wszystkie wrażenia słuchowe odbierane przez 
dziecko już w trzecim trymestrze ciąży odgrywają 
znaczną rolę w rozwijaniu się wyższych czynności 
mózgu takich jak: emocje i mowa. Bardzo ścisła 
współpraca wszystkich zmysłów powoduje, że 
tworzą one język. Zatem wsparcie rodziców w 
nauce języka angielskiego ma ogromne znaczenie 
w przypadku dwujęzyczności swoich dzieci, już od 
momentu życia płodowego. Podejmując świadomą 
decyzję o stworzeniu warunków do nauki języka 
obcego, pomimo mieszkania w kraju pochodzenia, 

Justyna Walkowiak, Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Wągrowcu, Nauczyciel języka angielskiego w 
SP nr 2 w Wągrowcu  

Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku żłobkowym – czy warto?  
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wspierają wraz z nauczycielami swoje dzieci po-
przez zanurzenie w języku, czucie go i otaczanie 
się nim. Dzięki tzw. osłuchiwaniu się z językiem 
obcym małe dzieci uczą się mówić bez konieczno-
ści przyswajania zasad gramatycznych. Również 
poprzez stymulację komunikacji językowej, stymu-
lację funkcji psychicznych, ucząc pozytywnych 
emocji, czy zabaw sensorycznych i rozwój motory-
ki małej i dużej wspieramy rozwój mowy. 

Czy warto uczyć języka angielskiego w żłobku? 

Można z pewnością stwierdzić, iż nauka języka 
obcego w wieku niemowlęcym ma potężny wpływ 
na globalny rozwój dzieci. Ponadto, maluchy po-
przez kojarzenie i szybkie zapamiętywanie są w 
stanie wskazać osoby z otoczenia lub zabawki, 
które powiązane są z językiem obcym. Wszystkie 
te elementy mają niewątpliwie wpływ na owocną 
naukę języka obcego.  

Propozycja zajęć dla najmłodszych 

Temat zajęć: Sun. 

Sposób realizacji:  zajęcia realizowane podczas 
nauki stacjonarnej 

Czas realizacji: 15 minut 

Cele lekcji: 

- utrwalenie słownictwa; 

- znam słowa i wyrażenia związane z naturą 

Przebieg lekcji: 

Powitanie oraz wprowadzenie: (ok. 2 min.) 

1. Nauczyciel nakazuje dzieciom usiąść i wraz 
z nałożoną pacynką wita dzieci zachęcając jed-
nocześnie, aby dzieci odpowiadały: Hello 
Splish Splash. 

2. Nauczyciel udaje, że Splish Splash szepce do 
ucha mówiąc: I love to… zachęcają tym sa-
mym, aby dzieci dokończyły zdanie. Następnie 
wypowiada słowa I love to swim like a fish 
zachęcając, aby dzieci przypomniały sobie gest 
pływania i utrwala słownictwo z poprzednich 
zajęć. 

Projekcja i oglądanie filmu: (8 min.) 

1. Dzieci skupiają się na oglądaniu filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=qy5HPgls2
OI. 

2. Po obejrzeniu nauczyciel przypomina dzie-
ciom: Splish Splash loves nature i prezentuje 
ilustrację (flashcard) słońca.  

3. Dzieci powtarzają nowy wyraz i demonstrują 
rękoma z nauczycielem gest świecenia słońca. 

4. Przed kolejnym obejrzeniem (zaleca się, aby 
każdy film oglądany był dwukrotnie) nauczy-
ciel pyta: Do you want to watch again?   

5. Dzieci odpowiadają, a nauczyciel proponuje 
dzieciom, aby podczas oglądania i wysłuchania 
wyrazów yellow sun pokazywały gest świece-
nia słońca.  

Piosenka: (ok. 5 min.) 

1. Nauczyciel każe dzieciom stanąć w kole 
(można narysować okrąg lub stanąć wokół 
okrągłego dywanu) i rozdaje żółte paski krepy 
lub papieru.  

2. Dzieci słuchając piosenki (z filmiku) chodzą 
wokoło okręgu machając żółtymi paskami, 
niczym promienie słońca. 

Podsumowanie 

Nauczyciel nagradza dzieci.  

Bibliografia: 

J. Cieszyńska, M. Korendo: Wczesna interwencja 
terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od 
noworodka do 6 rok życia. Wydawnictwo Eduka-
cyjne, Kraków 2007. 

L. Eliot: What's going on in there?: How the brain 
and mind develop in the first five years of life. 
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Refleksyjna, zaskakująca, dająca do myślenia.  

To podróż przez emocje z „KIMŚ”. Ten „KTOŚ” przyjmuje różne postacie, zmienia miejsca, ale cały 
czas jest z Nami. „KTOŚ” jest autorstwa ilustratorki Aleksandry Zająć, a mówi strofami Tiny Oziewicz. 

Biegnie, płynie, frunie, medytuje, jest TU i TAM, opowiadając o emocjach. Co daje Nam SPOKÓJ?  
Gdzie siedzi DUMA? Co robi NOSTALGIA i NADZIEJA? I gdzie TO wszystko mieszka. 

Polecam, czyta się szybko, ogrom przemyśleń i refleksji, trochę powakacyjnie i z przesłaniem na nad-
chodzący nowy rok szkolny.  

Katarzyna Kwaśnik, nauczyciel konsultant, CDN w Pile 

Tina Oziewicz – Co robią uczucia? 
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