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WPROWADZENIE 
 
 
Niniejszy podręcznik jest rezultatem współpracy europejskiej, wspomaganej przez Komisję Europejską w ra-
mach programu Erasmus+, w okresie 2014-2016.  Silniejsze dzieci – Mniej przemocy 2 to międzynarodowe kon-
sorcjum profesjonalistów z 6 europejskich krajów, które wypracowało materiały edukacyjne do stworzenia włą-
czającego, pozbawionego przemocy i międzykulturowego środowiska dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, zarów-
no w przedszkolach jak i w edukacji wczesnoszkolnej w całej Europie. Z uwagi na grupę docelową, głównymi 
celami projektu Silniejsze dzieci – Mniej przemocy 2 są: 
 

 Rozwijanie kompetencji społecznych 

 Profilaktyka przemocy 

 Wzmacnianie świadomości międzykulturowej i szacunku dla odmienności 
 
Aby spełnić te cele, przygotowaliśmy dla nauczycieli pakiet materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi w 
przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej. Pakiet składa się z: 
 

 ZESTAWU ĆWICZEŃ: “SILNIEJSZE DZIECI – MNIEJ PRZEMOCY 2” przygotowany dla dzieci w wieku 4-10 
lat. 

 PODRĘCZNIKA DLA NAUCZYCIELI aby wspomóc nauczycieli w użyciu zestawu ćwiczeń dla dzieci.  

 PROGRAM SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI  aby wspomagać nauczycieli w stosowaniu ćwiczeń. 
 

 
 
 
Podręcznik nauczyciela służy jako podstawa metodologiczna do pracy z ćwiczeniami edukacyjnymi zebranymi w 
ZESTAWIE ĆWICZEŃ „SILNIEJSZE DZIECI – MNIEJ PRZEMOCY 2”. Został stworzony w celu wspierania nauczycieli, 
wychowawców i pedagogów w prowadzeniu zajęć wspólnie z dziećmi w wieku 4-10 lat – w przedszkolach i 
szkołach. 
 
Podstawę podręcznika stanowią moduły szkoleniowe, które ilustrują w jaki sposób ćwiczenia mogą być połą-
czone i wykorzystane w lekcjach tematycznych i programach edukacyjnych, dla różnych wiekowo grup. Moduły 
szkoleniowe stanowią jedynie inspirację, dlatego też nauczyciele i wychowawcy mogą tworzyć swoje własne 
programy i zestawy ćwiczeń, zgodnie z ramami i potrzebami edukacyjnymi. 
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Podręcznik nauczyciela zawiera również krótkie wprowadzenie dla nauczycieli i wychowawców do wykorzysta-
nych koncepcji i pedagogiczno-dydaktycznych pomysłów będących podstawą ćwiczeń.  
 
Wszystkie ćwiczenia przedstawione w podręczniku zostały przetestowane i zaadoptowane w kooperacji z nau-
czycielami i wychowawcami w przedszkolach i szkołach w krajach partnerów projektu: Niemczech, Polsce, Cze-
chach, Hiszpanii, Wielskiej Brytanii i Danii.  
 
 
 

INSTRUKCJA UŻYCIA PODRĘCZNIKA 

 
PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELI  podzielony jest  na 5 części:  
 

CZĘŚĆ 1 to praktyczny przewodnik po ZESTAWIE ĆWICZEŃ: “SILNIEJSZE DZIECI – MNIEJ PRZEMOCY 2” pre-
zentujący jego strukturę, cele, metodykę wprowadzania a także wartości, na których oparto kreowanie silniej-
szych dzieci.   
 

CZĘŚĆ 2 to zestawy ćwiczeń wskazujące jak wybierać i łączyć ćwiczenia w odniesieniu do konkretnych celów 
pedagogicznych i dydaktycznych  
   

CZĘŚĆ 3 to krótkie wprowadzenie teoretyczne w zagadnienia pedagogiczne, które w szczególny sposób pozwa-

lają zrozumieć cele ćwiczeń z ZESTAWU ĆWICZEŃ: “SILNIEJSZE DZIECI – MNIEJ PRZEMOCY 2”. 
 
CZĘŚĆ 4 to krótkie przykłady, w jaki  sposób ćwiczenia i doświadczenia dzieci w wieku 4-10 lat zostały wykorzy-

stane w praktyce w krajach uczestniczących w realizacji projektu STRONGER CHILDREN.  Ćwiczenia w zestawie 
„SILNIEJSZE DZIECI – MNIEJ PRZEMOCY 2” pochodzą z różnych źródeł i kręgów społeczno-kulturowych, 
dlatego też połączenie różnych podejść i przetestowanie ich w takich krajach jak Dania, Niemcy, Hisz-
pania, Polska, Wielka Brytania i Czechy jest dodatkowym atutem projektu STRONGER CHILDREN  
 

CZĘŚĆ 5 to odwołania internetowe oraz zestaw literatury, zarówno polskiej jak i anglojęzycznej dla tych, którzy 
pragną głębiej zapoznać się z tematyką włączania, działań antyprzemocowych, tworzenia społeczności i budo-
wania szacunku dla odmienności w grupie dzieci.  
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CZĘŚĆ 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DO ZBIORU ĆWICZEŃ  

SILNIEJSZE DZIECI  - MNIEJ PRZEMOCY  
 
 

1.1 WPROWADZENIE 

 
W tej części podręcznika dla nauczycieli omówione zostały: 
 
 Wartości i zasady leżące u podstaw ZBIORU ĆWICZEŃ  SILNIEJSZE DZIECI – MNIEJ PRZEMOCY 2 
 Sposób rozumienia takich pojęć jak “zapobieganie przemocy”, „kompetencje społeczne” etc. 
 Zastosowana koncepcja i podejście w  ćwiczeniach SILNIEJSZE DZIECI  
 Struktura ćwiczeń w zestawie  SILNIEJSZE DZIECI  
 Sposób wykorzystania  ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI 
 Zaangażowanie rodziców 
 Fazy rozwoju dzieci w wieku  4-10 lat 
 
 

1.2 WARTOŚCI I ZASADY STANOWIĄCE PODSTAWĘ ĆWICZEŃ 

 
 

Podstawowym założeniem przyjętym dla opracowanych ćwiczeń zamieszczonych w tym zbiorze jest 
wiara, że zapobieganie przemocy i wykształcenie zachowań włączających oraz poszanowanie różno-
rodności jest tym czynnikiem, który pomoże dzieciom stać się „silniejszymi”. Dotyczy to również 
dzieci, które nigdy nie doświadczyły bezpośredniej przemocy i społecznego wykluczenia.  
 
Przyjmując takie podejście w projekcie STRONGER CHILDREN mamy na celu wspieranie nauczycieli i 
wychowawców w rozwijaniu u dzieci siły, dzięki użyciu metody  IMMERSION – ZANURZENIA. W tym 
kontekście, używamy koncepcji zanurzenia, aby podkreślić, że kształcenie i doświadczenie poprzez 
ćwiczenia skierowane na zapobieganie przemocy i włączanie, w długim okresie, wzmocni zdolność 
dzieci do przeciwstawienia się przemocy i zaopiekowania się sobą w bezpiecznym poczuciu wspólno-
ty.  
 
Doświadczenie zanurzenia jest możliwe, jeśli program jest realizowany regularnie i jest osadzony w 
standardowym programie kształcenia. Dodatkowo, powinien obejmować wszystkie dzieci w grupie. 
Nauczyciele i wychowawcy ustalają reguły wspólnie z grupą, przeprowadzają określone ćwiczenia w 
kontekście rzeczywistych zdarzeń  pojawiających się w sytuacji bójek i przemocy, jako wspólne źró-
dło do nauki i przemyśleń w grupie. 
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WARTOŚCI OGÓLNE 
 
Projekt STRONGER CHILDREN oraz zestaw ćwiczeń w jego ramach przygotowany ma na celu rozwijanie silnej i 
opartej na wzajemnym poszanowaniu społeczności wśród młodszych dzieci. W takich społecznościach każde 
dziecko czuje się znaczącą i ważną częścią grupy. W tym celu ćwiczenia starają się promować i wspierać nastę-
pujące wartości u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:  
 

• Włączanie wszystkich dzieci do grupy. 
• Świadomość antyprzemocową w grupie. 
• Zrozumienie międzykulturowe i szacunek dla różnorodności w grupie. 
• Silne, pełne wzajemnego wsparcia i uznania relacje między dziećmi w grupie.  

 
Główna koncepcja skoncentrowana jest na zapobieganiu pojawienia się zafiksowanych ról – szczególnie ról 
OFIARY I PRZEŚLADOWCY. Ćwiczenia w ZBIORZE „SILNIEJSZE DZIECI – MNIEJ PRZEMOCY 2” mają pełnić rolę za-
pobiegawczą i przeciwdziałać procesom stygmatyzacji. Chcemy i wierzymy, że jest to możliwie, jeśli tylko odpo-
wiednio wcześniej zaczniemy kształtować u dzieci określone postawy. W ćwiczeniach, dzieci mają możliwość 
doświadczania i odgrywania różnych alternatywnych ról społecznych – posiadania siły i utraty siły. Dlatego mo-
gą uczyć się rozpoznawania sytuacji, uczuć wokół siebie i przemyśleć je. W efekcie może to również doprowa-
dzić  do umiejętności głębokiego zrozumienia i rozpoznawania uczuć innych.   
 
 

SPOŁECZNE, EMOCJONALNE I RELACYJNE KOMPETENCJE W PROCESIE SOCJALIZACJI 
 
Na  bazie powyższych wartości, projekt STRONGER CHLDREN oraz zestaw ćwiczeń zostały przygotowane z myślą 
o krzewieniu idei, że włączanie i budowanie społeczności pomiędzy dziećmi powinno dziać się w grupie. Chodzi 
o to, iż włączające i pozbawione przemocy środowisko nie pojawi się, gdy skupimy się na rozwijaniu pożądanych 
cech u poszczególnych dzieci, które różnią się od reszty grupy z powodów społecznych, psychicznych czy fizycz-
nych. Włączanie, brak przemocy czy znęcania się, szacunek dla odmienności i silne więzi społeczne pomiędzy 
dziećmi są z natury efektem procesów społecznych, które mają miejsce wówczas, gdy dzieci są w grupie.  Z tego 
powodu budowanie poczucia wspólnoty oraz przynależności do grupy pomiędzy dziećmi powinny być nauczane 
w grupach. Silne dzieci powstają dzięki wymienionym kompetencjom, które tworzą podstawy dla silnych spo-
łeczności, w których przemoc, znęcanie się, przesądy, wykluczanie i izolacja będą odrzucane.    
 
 

DŁUGOFALOWY PROCES EDUKACYJNY  
 
Kompetencje społeczne, emocjonalne czy relacyjne nie tworzą się nagle.  Zależą od wielu czynników. Socjaliza-
cja jest sporym wyzwaniem dla środowiska edukacyjnego. Kompetencje społeczne, czy empatia nie mogą być 
zbudowane poprzez jednorazowe działania czy w ciągu jednego tygodnia w przedszkolu czy szkole podstawo-
wej. Tworzą się krok po korku w długofalowym procesie edukacyjnym. W takim, w którym dzieci zarówno na 
poziomie poznawczym jak i afektywnym doświadczają w jaki sposób przemoc prowadzi do poczucia braku bez-
pieczeństwa, obaw, samotności i braku szczęścia – nie tylko wśród dzieci, które doznają znęcania, ale w całym 
środowisku. W procesie tym dzieci stopniowo zdają sobie sprawę co oznacza być równo wartościowym, szano-
wanym w społeczności, gdzie wszystkie dzieci mogą się czuć dobrze pomimo różnic je dzielących.  
 
 

ZAPOBIEGANIE ZAMIAST LECZENIA 
 
Dzieci mogą wykształcić w sobie łatwo kilka podstawowych postaw, jeśli będą przypominane regularnie: 
• Współpraca 
• Rozwiązania zorientowane na dyskusję 
• Powstrzymywanie się od przemocy fizycznej 
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• Powstrzymywanie się od przemocy słownej i emocjonalnej 
 
Bardzo często dzieci (jak również ich nauczyciele) nie rozpoznają sytuacji przemocowej do czasu wybuchu 
otwartego konfliktu, trudnego do powstrzymania. Dzieci powinny nauczyć się szukania pomysłów i rozwiązań 
swoich sytuacji konfliktowych, które zadowolą je same i innych. Dzieci żyją silnymi emocjami – tak więc potrze-
bują miejsca do emocjonalnego odreagowania, nawet jeśli dorosłym wydaje się, że ich zachowanie jest nieod-
powiednie. Proces rozumienia, jak działać w sytuacji konfliktu jest długi i powinien być stale nadzorowany. 
 
 
Co więcej, główną podstawą tego opracowania jest założenie, że kształcenie w celu zapobiegania przemocy, 
które oferujemy w niektórych ćwiczeniach SILNIEJSZE DZIECI jest właśnie tym czynnikiem, który pomoże dzie-
ciom stać się „silniejszymi”.  
 
Co więcej, większość bazy dla przygotowanych materiałów oparta jest na założeniu, że profilaktyka przemocy 
prowadzona za pomocą ćwiczeń ze ZBIORU jest narzędziem do uczynienia wszystkich dzieci „silniejszymi”. Włą-
czając w to dzieci, które do tej pory nigdy nie zetknęły się jeszcze z działaniami przemocowymi. Projekt ma na 
celu przygotowanie nauczycieli do tego, aby uczyć dzieci jak stać się silniejszym oddziałując na dziecko w sposób 
długotrwały i angażując wszystkie dzieci w grupie. Nauczyciel, który wprowadzi zasady postępowania w klasie 
przeprowadza szereg ćwiczeń i przytacza sytuacje konfliktowe lub związane z walką czy przemocą wyłącznie 
jako źródło do refleksji i nauki   (zobacz również: podejście sytuacyjne).  
 
 

STRATEGIA NAUCZANIA I JEGO ORGANIZACJI  
 
Ćwiczenia zawarte w ZBIORZE ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI zostały przygotowane tak, aby wspomagać proces 
uczenia i socjalizacji z różnych perspektyw i w różnym wieku dzieci. Jak pokazano w niniejszym podręczniku, 
aktywności mogą być dowolnie układane aby wspierać proces edukacyjny zarówno w krótszych odstępach cza-
su, jak i w czasie dłuższego, zaplanowanego procesu. Nie ma znaczenia, w jaki sposób ustrukturalizujemy pro-
ces, ćwiczenia mogą być tak układane, aby w sposób ciągły wzmacniać dziecięcą świadomość wartości włącza-
nia, przeciwdziałania przemocy, międzykulturowego zrozumienia, czy akceptacji dla różnorodności, itp. W ten 
sposób należy postrzegać ćwiczenia jako część szerszej strategii edukacyjnej, w której zarówno w wychowaniu 
przedszkolnym jak i w edukacji wczesnoszkolnej zmierzamy w kierunku stworzenia silniejszych społecznie dzieci 
i włączającego środowiska edukacyjnego.  
 
 

1.3 JAK ROZUMIEMY POJĘCIA ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY I 
ROZWÓJ KOMPETNCJI SPOŁECZNYCH  

 
 

Podstawowe podejście dotyczące ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY w projekcie STRONGER CHILDREN i 
opracowanych materiałach oparte jest na następujących założeniach: 
 
• Przemoc często pojawia się w grupach rówieśniczych 
• Przemoc w doświadczeniu dziecka – jako ofiary lub sprawcy – zaczyna się znacznie wcześniej 

nim dorośli mogą ją dostrzec  
• Przemocy można zapobiegać, jeśli wcześniej zadba się o rozwój prawidłowych kompetencji spo-

łecznych.  
• Rozwój kompetencji społecznych jest obowiązkiem WSZYSTKICH dorosłych zajmujących się 

dziećmi 
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Dlatego też, wszystkie ćwiczenia w ZBIORZE SILNIEJSZE DZIECI zostały opracowane tak, aby wspierać 

rozwój kompetencji społecznych u jak najmłodszych dzieci. Jeśli tylko będą realizowane systema-

tycznie, ćwiczenia wzmocnią dzieci w procesie uczenia się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i 

konfliktowych.  

 

 

ZNACZENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH 
 
Edukacja początkowa powinna „zapewnić wszystkim młodym ludziom narzędzia do rozwoju kluczowych kom-
petencji na takim poziomie, aby wyposażyć ich do życia w dorosłości, zapewniając również w ten sposób pod-
stawy do dalszego uczenia się.”1. Ponadto, jeden z ośmiu obszarów kompetencji kluczowych wyszczególnionych 
przez Parlament Europejski to kompetencje SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE.  
 
KOMPOTENCJE SPOŁECZNE odnoszą się do osobowościowych, interpersonalnych i międzykulturowych, a także 
każdej formy zachowania, które wyposaża jednostkę w umiejętności uczestniczenia w sposób aktywny i efek-
tywny do życia społecznego i zawodowego. Wiąże się to z dobrostanem osobistym i społecznym. Zrozumienie 
kodów postępowania i zwyczajów w rozmaitych środowiskach, w których znajdzie się kiedyś i będzie działać 
jednostka jest tutaj kluczowe.  
  
KOMPETENCJE OBYWATELSKIE zaś „…umożliwiają jednostce zaangażowanie się w aktywne, demokratywne 
uczestnictwo”2. Podczas gdy rozwój powyższych kompetencji jest procesem zachodzącym przez całe życie, 
wczesny start jest ważny dla rozwoju tolerancji i elastyczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. 
Dodatkowo, aby zapobiegać rasizmowi czy zachowaniom dyskryminującym, należy rozpocząć działania prewen-
cyjne również w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej. 
 
 

KONFLIKTY W GRUPACH RÓWIEŚNICZYCH JAKO RODZAJ INTERAKCJI SPOŁECZNYCH 
 
Walki rówieśników należy uznać za zjawisko do pewnego stopnia 
naturalne. Choć u małych dzieci pewien poziom agresywności jest 
naturalny, to i tak można je uczyć jak sobie z taką agresją radzić. W 
życiu często ani rodzice ani nauczyciele nie wiedzą jak radzić sobie 
z tego rodzaju zachowaniami. Mogą nie mieć pewności, które za-
chowania można postrzegać jako „jeszcze neutralne”, a które wy-
magają szczególnej reakcji. Na dodatek rozwój kompetencji spo-
łecznych jest procesem długofalowym, to nie jest coś, czego moż-
na nauczyć w krótkim czasie. 
Uważamy, że społeczne kompetencje muszą być rozwijane, szcze-
gólnie dziecięca kompetencja  do samoobrony powinna być 
wzmacniana, ponieważ umiejętność okazania siły i pewności siebie 
może powstrzymać potencjalnych prześladowców: 
 

”Sugerujemy, że istnieje silna potrzeba rozwijania kompe-
tencji społecznych i że w szczególności należy wzmacniać 
dziecięce umiejętności samoobrony i pewności siebie, aby 
potrafiły one odeprzeć ataki. „Kompetencje społeczne są 
umiejętnością spojrzenia na sytuację z perspektywy innego 

                                                           
1
 Source: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm 

2
 Rekomendacja 2006/962/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 18 grudnia 2006 na temat kluczowych kompeten-

cji w uczeniu się przez całe życie 
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człowieka i uczenia się z przeszłych doświadczeń, a następnie zastosowania tej nauki w ciągle zmie-
niającym się pejzażu społecznym. (…) Kompetencje społeczne są bazą, na której budowane są na-
dzieje na przyszłość i na której dzieci rozwijają postrzeganie swych własnych zachowań. Społeczne 
doświadczenia są ściśle powiązane 
 z kompetencjami emocjonalnymi”.”3  

 
Grupy rówieśnicze są istotne dla rozwoju samoidentyfikacji u dzieci4, dlatego też konflikty w owych grupach są 
do pewnego stopnia naturalne. Jednakże ciągłe znęcanie się, obraźliwe komentarze i temu podobne mogą po-
czynić wielkie szkody w tym procesie. Z drugiej strony, dzieci muszą uczyć się jak stawiać czoła konfliktom, po-
nieważ są one częścią kontaktów społecznych.  
 
 

ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW I RODZIN 
 
Wszystkie ćwiczenia w ZBIORZE ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI skupione są wokół działalności szkolnej i włączone 
w proces edukacyjny. Jednakże jest szalenie istotne, aby podkreślić fundamentalną rolę rodziców i rodzin w 
procesie socjalizacji i budowania świata wartości dziecka. W zakresie zrozumienia międzykulturowego, posza-
nowania różnorodności, włączania i przeciwdziałania przemocy nauczyciele musza być świadomi wpływu rodzi-
ny dziecka na te wartości. Niektóre dzieci mogą mieć poważny dylemat a nawet poczucie rozbieżności pomię-
dzy tym, czego uczą się w szkole, a wartościami przekazywanymi w domu5.  
Dlatego też wprowadzanie ćwiczeń z zestawu w codzienną pracę szkoły powinno zostać poprzedzone informa-
cją dla rodziców o celach i spodziewanych efektach ćwiczeń. Może okazać się właściwą rzeczą zaproszenie ro-
dziców na spotkanie wprowadzające, na którym można dla przykładu poinstruować rodziców w jaki sposób 
mogą kontynuować rozpoczęty w szkole proces socjalizacji. 
 
 
 

1.4 UNIKALNE PODEJŚCIE ZASTOSOWANE W KONCEPCJI STRONGER 
CHILDREN 

 

 
Badania poprzedzające projekt STRONGER CHILDREN wykazały, że stosowane koncepcje nie zawsze 
uwzględniają tak szeroką interpretację zapobiegania przemocy, jaką zastosowaliśmy w projekcie. 
Cechuje je na ogół:  
 
• Preferencja angażowania zewnętrznych specjalistów niż szkolenie nauczycieli w szkoleń  

• Częste wyróżnianie dzieci absorbujących uwagę swoją osobą 
• Podejmowanie działań w odniesieniu do dzieci starszych (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) 
• Realizowanie działań w ograniczonym wymiarze czasu (1 dzień lub tydzień w ramach projektu)  
 
W niektórych koncepcjach angażuje się dzieci w role mediatorów w grupie rówieśniczej – role, które 
mogą być bardzo trudne i problematyczne dla wyznaczonych dzieci, szczególnie młodszych. 
 

                                                           
3
 Cf Semrud-Clikeman, Margaret: “Social Competence in Children”, Ph.D., 2007. 

4
 Cf Müller, Christoph and Minger,Melanie Minger: “Empirische Sonderpädagogik”, 2013. 

5 The picture above shows an example of a poster, used by a school to inform parents 

about their involvement in the Stronger Children Project 
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Przyjęta koncepcja pozwala na łączenie powyższych aspektów poprzez włączenie nauczycieli i wy-

chowawców, którzy mają regularny i częsty kontakt z dziećmi. Mogą oni wykorzystywać ćwiczenia 

ze ZBIORU SILNIEJSZE DZIECI w sposób sytuacyjny i regularnie. Oznacza to, że zewnętrzni specjaliści 

nie są wymagani, czas pracy jest nieograniczony, aktywności obejmują wszystkie dzieci.  

 

1.5 STRUKTURA ĆWICZEŃ W ZBIORZE SILNIEJSZE DZIECI 

 

Koncepcja promowania społecznych, emocjonalnych i włączających kompetencji, jak również rozu-

mienia rozumienie międzykulturowości stanowi podstawę projektu STRONGER CHILDREN i jest włą-

czona jako podstawa do zaprojektowania ćwiczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnosz-

kolnym. 

  
Ćwiczenia w ZBIORZE SILNIEJSZE DZIECI dają dzieciom wiele możliwości zdobycia wiedzy o sobie w 
różnych sytuacjach. Z tego względu, proponowane zajęcia mogą stać się dla nich ogromną korzyścią. 
Nauczą się jak wyrażać zgodę lub sprzeciw oraz doświadczą radości jaką niesie ze sobą współpraca. 
Dowiedzą się również jak rozwiązywać problemy i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Te umie-
jętności wzmocnią je oraz sprawią, że staną się bardziej pewne siebie.  Rozwój właśnie tych spo-
łecznych kompetencji poprzez ćwiczenie jest ważny dla zapobiegania przemocy wśród rówieśników 
i konfliktom pomiędzy dziećmi, szczególnie tych, które są „odmienne” lub mają niewystarczające 
doświadczenie społeczne.   
 
 
 

OPIS ĆWICZEŃ I TRZECH ETAPÓW W PROCESIE UCZENIA 
 
Wszystkie ćwiczenia w ZBIORZE SILNIEJSZE DZIECI 
są opisane w sposób zunifikowany wg jednego 
wzoru, obejmującego następujące kategorie: 
 

• Wiek grupy 
• 🔴 edukacja przedszkolna   ■ Edukacja 

wczesnoszkolna 
• + potrzebna duża przestrzeń 
• Związane z częścią  (LP) 
• Rodzaj zabawy 
• Słowa kluczowe dla dominującego wpły-

wu i rezultatu 
• Cel 
• Szacowany czas 
• Potrzebne materiały 
• Procedura 
• W jaki sposób pobudzać refleksję 
• Szczególne potrzeby 
• Źródła 
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Każde ćwiczenie rozpoczyna się od krótkiej listy słów kluczowych i krótkiego opisu celów. Pozwala to zoriento-
wać się czy dane ćwiczenie jest odpowiednie do celu, jaki sobie postawiliśmy.  
 
Przebieg każdego ćwiczenia jest dokładnie opisany krok po kroku, tak, aby łatwo było je zastosować w klasie.  
Ćwiczenia mogą być włączone w codzienne zajęcia lekcyjne na etapie przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. 
 
Cele ćwiczeń obejmują rozwój u dzieci kompetencji społecznych, emocjonalnych, rozwijanie stosunków kole-
żeńskich, zdobywanie nowych doświadczeń oraz, co szalenie istotne, uświadomienie różnorodności w radzeniu 
sobie z tym, co spotyka dziecko w życiu. Etapy procesu uczenia się w ćwiczeniach są następujące: 
 

Etap 1 - MOTYWACJA 
 
Każde z ćwiczeń zaczyna się od informacji, w jaki sposób motywować dzieci, poprzez wybranie rodzaju zabawy, 
przedmiotów, materiałów, tak, aby wzmóc ich ciekawość i zachęcić do zdobywania wiedzy. Na początku można 
wprowadzić kilka ćwiczeń ”rozgrzewających”, żeby zwiększyć koncentrację w grupie. (zobacz: ćwiczenia uła-
twiające koncentrację) 

 
Etap 2 - IMPLEMENTACJA 
 
Każdy opis ćwiczenia zawiera szczegółowe instrukcje, w jaki sposób przeprowadzić zabawę, tak aby osiągnąć 
spodziewane rezultaty. Trzeba pamiętać jednak o dostosowaniu ćwiczenia do wielkości grupy i możliwości dzie-
ci.   

 
Etap 3 - REFLEKSJA 
 
Ćwiczenia zapewnią najlepszy rezultat, jeśli zaraz po ich przeprowadzeniu nastąpi dyskusja (refleksja), która 
umożliwi dzieciom wgląd w ich własne doświadczenia i wyodrębni to, co dla dzieci jest szczególnie ważne w 
procesie uczenia się.  
 
Każde ćwiczenie zawiera kilka pytań, które pomagają w owej refleksji. Nie ma tu prawidłowych bądź błędnych 
odpowiedzi, nie wskazuje się błędów. Pytania skupiają się na tym, w jaki sposób dzieci zachowują się w podob-
nych sytuacjach. Ich celem jest uświadomienie dzieciom co właśnie się stało lub  dzieje. Nauczyciel łączy ważne 
fakty i spostrzeżenia z punktu widzenia pedagogicznego.  
 
Etapy przeprowadzania ćwiczeń zawierają konkretne techniki adekwatne do grupy wiekowej. Wspomagają one 
osiąganie celów w przypadku każdego ćwiczenia lub w całym pakiecie (pakiety opisane są w kolejnej części). 

 
 
 

ZABAWA DYDAKTYCZNA JAKO METODA NAUCZANIA 
 
Ćwiczenia w zestawie są przygotowane w formie gier i zabaw dydaktycznych, mają zatem zawsze określony cel.  
Są wybrane, prowadzone i przemyślane przez nauczyciela, który motywuje, daje instrukcje oraz prowadzi zaba-
wę jako metodę dydaktyczną. Zabawy dydaktyczne mają na celu rozwinięcie umiejętności poprzez ruch, kon-
takt, współpracę, komunikację, interakcję, zachowania twórcze, przełamywanie lodów, dramę oraz działania 
przez sztukę.  
 
Ćwiczenia w zestawie są w zakresie poznawczym dobrane pod kątem rozwoju kompetencji społecznych, emo-
cjonalnych, relacyjnych, włączających, ale również zrozumienia międzykulturowego. 
 
Ćwiczenia pozwalają dzieciom współpracować, odkrywać, doświadczać i tworzyć zgodnie z ich własnymi, osobi-
stymi umiejętnościami i możliwościami. Rolą nauczyciela w tych ćwiczeniach jest zapewnienie przewodnictwa 
oraz zapewnienie i wzmacnianie pożądanych efektów uczenia się przez dzieci. Przewodnictwo, które tworzy 
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podstawę metodologiczną jest szczególnie ważne w momencie formułowania refleksji po wykonaniu ćwiczenia. 
Dlatego głównymi cechami ćwiczeń są: 
 

 Pozwolić dzieciom  odgrywać różne role skupiając się na kompetencjach społecznych i relacyjnych, włą-

czaniu, działaniach antyprzemocowych, rozumieniu międzykulturowym,  wartości różnorodności spo-

łecznej, etc.  

• Dać dzieciom możliwość wyrażania siebie i samopoznania poprzez ekspresję, ruch, komunikację i sym-
bolikę. 
 

 
 

1.6 W JAKI SPOSÓB WYBRAĆ I REALIZOWAĆ ĆWICZENIA 

 
 

 ZBIÓR ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI może być źródłem różnych typów zabaw dla przedszkolaków i 
uczniów klas młodszych. Ćwiczenia zostały zaprojektowane specjalnie w taki sposób, aby metody 
edukacyjne odnosiły się do: 
 

• Wspierania rozwoju dziecięcych kompetencji społecznych, emocjonalnych i włączających 
• Promowania wśród dzieci rozumienia międzykulturowego 
• Zapobiegania lub eliminowania przemocy lub znęcania się wśród rówieśników  
• Tworzenia świadomości wartości jaką daje różnorodność w grupie 
 

 
 

WYBÓR ĆWICZENIA 

 
Ćwiczenia mogą być wybierane w różny sposób:  
 

1. Konkretne ćwiczenie jest wybierana w związku z powstałą sytuacją w grupie, klasie, albo w związku z 
tematem, który pojawił się w grupie – każde  ćwiczenie rozpoczyna się od słów kluczowych i krótkiego 
opisu celów ćwiczenia. Pozwalają one na szybkie rozpoznanie rodzaju ćwiczenia i pomagają w wyborze 
dostosowanym do własnych potrzeb.  
 

2. W częściach ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI zamieszczono zestawy ćwiczeń, które ułatwiają rozpo-
częcie  zajęć (zobacz: część 2). 

 
Poniżej w tym rozdziale znajduje się spis ćwiczeń zamieszczonych w zbiorze. Ten spis pozwala na szybkie po-
znanie słów kluczowych, rodzaju zabawy, jak również podjęcie decyzji dla jakiej grupy dzieci – przedszkolnej czy 
szkolnej - dane ćwiczenie jest odpowiednie. Dodatkowo opisano przedział wiekowy, szacowaną długość ćwicze-
nia oraz potrzebną przestrzeń. Prosimy zauważyć, że w części 2 umieszczono również wybrane tematy ćwiczeń. 
Podstawową zasadą wykorzystaną w ćwiczeniach ze ZBIORU SILNIEJSZE DZIECI, jest możliwość łączenia, dosto-
sowywania zabaw, tak aby były adekwatne dla grupy dzieci, posiadanego czasu i sytuacji.  
 
 

PODEJŚCIE SYTUACYJNE 

 
Podczas realizacji ćwiczeń należy zwrócić uwagę na sytuację w grupie dzieci, z którymi się pracuje. Może się tak 
zdarzyć, że trzeba będzie dzieciom przypomnieć o zasadach lub odpowiednim zachowaniu, które wcześniej 
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było przedyskutowane i omówione, jest nawet wskazane, aby powtarzać kilkakrotnie ćwiczenia pasujące do 
sytuacji (porównaj ćwiczenie nr 22 „Nasze wspólne wartości”). 
 
Podejście sytuacyjne jest wspierane przez proces refleksji wśród dzieci poprzez rozmowę, o tym, dlaczego za-
pominamy o zasadach lub je odrzucamy. Wtedy też, rozwój kompetencji społecznych u dzieci wzmacniany jest 
poprzez wskazywanie im związku między sytuacją w klasie podczas nauki a aktualnym zachowaniem/sytuacją.  
 
 

1.7 PRZYGOTOWANIE DO ĆWICZEŃ  
 

Dobrym pomysłem może być podjęcie pewnych przygotowań do realizowanych ćwiczeń, szczególnie kiedy 
chcemy zainicjować celowy i długotrwały proces skoncentrowany na zagadnieniach omówionych w ZBIORZE 
SILNIEJSZE DZICI (na przykład rozwój inteligencji emocjonalnej, trening zachowań anty-przemocowych, tworze-
nie włączającego środowiska dla dzieci, itp. w pakietach edukacyjnych).  
 
W celu lepszego przygotowania się  można przeprowadzić następujące czynności:  
 

• Ocenę istniejącej sieci koleżeńskiej wśród dzieci w klasie/grupie 
• Rozpocząć do zabaw rozgrzewających 
• Ocenę wpływu ćwiczeń na dzieci 

 
 

OCENA WSTĘPNA SIECI KOLEŻEŃSKIEJ POŚRÓD DZIECI W GRUPIE  
 
Rozpoznanie istniejących powiązań i sieci koleżeńskich pośród dzieci może być szczególnie ważne.  Im 
więcej nauczyciel wie o wewnętrznych powiązaniach, tym łatwiej będzie mu utworzyć grupy współ-
pracy, które wzmocnią i rozwiną dziecięce wzajemne relacje oraz będą przeciwwagą dla stałych „klik”. 
W tym celu można posłużyć się mapą powiązań grupowych w klasie/grupie: 
 

• Które dzieci zawsze bawią się w bliskiej lub zamkniętej relacji?  
• Które dzieci preferują wspólną pracę nad zadaniami?  
• Które z dzieci ma wiodącą rolę w klasie/grupie? 
• Które z dzieci ma ograniczone relacje z innymi w klasie/grupie? 
• Które dzieci mają sporadyczne kontakty z innymi dziećmi w klasie/grupie? 
• Które z dzieci rzadko lub nigdy nie rozmawia i nie pracuje z innymi? 
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Możesz posłużyć się mapowaniem sieci w klasie/grupie i spróbować wypracować nowe wzory współpracy, dzię-
ki odpowiednim ćwiczeniom ze ZBIORU. 
 
 

ĆWICZENIA ROZGRZEWAJĄCE 

Niektóre z ćwiczeń ze ZBIORU SILNIEJSZE DZIECI wymagają ciszy, zrelaksowania i skupienia w pomieszczeniu. 
Dlatego też atmosfera jest bardzo ważnym elementem uważnego i spokojnego słuchania tłumaczenia przez 
nauczyciela co należy zrobić. Dlatego też zanim rozpoczną się ćwiczenia, nauczyciel powinien upewnić się czy 
wszystkie dzieci rozumieją ćwiczenie – jak stanąć w pomieszczeniu, jak pracować razem, w jakiej kolejności 
należy wykonywać zadania, itp. Im lepsze przygotowanie, tym owocniejsza będzie praca dzieci! 
 
W celu poprawy koncentracji i skupienia wśród dzieci można wykorzystać wstępnie ćwiczenia rozgrzewające – 
uspokajające, podnoszące świadomość zabawy w grupie oraz zadań do wykonania.  
 
PRZYKŁAD PIERWSZY: UŻYCIE MUZYKI  
Pozwól dzieciom usiąść w kółku z zamkniętymi oczami. Włącz spokojną muzykę – na przykład medytacyjną. 
Poproś dzieci o skupienie się na swoich częściach ciała – stopach, rękach, uszach, itp.  
 
PRZYKŁAD DRUGI: DOTYK RELAKSACYJNY 
Pozwól dzieciom stanąć w dwóch rzędach twarzami do siebie w parach. Dzieci wykonują delikatny masaż ra-
mion lub pleców otwartą dłonią na przemian. Upewnij się, że żadne z dzieci nie zachowuje się gwałtownie pod-
czas masażu. Pokaż im, jak mogą wykonywać masaż przez wykonywanie delikatnie dłońmi małych kółek. Pod-
czas ćwiczenia można odtworzyć delikatną muzykę.  
 
W ZBIORZE ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI zamieszczono kilka ćwiczeń relaksacyjnych, które mogą być wykorzy-
stane zarówno jako ćwiczenia rozgrzewające przed ćwiczeniami, jak i kończące zabawę.  
 
 

OCENA WPŁYWU ĆWICZEŃ NA DZIECI 
 
W ZBIORZE ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI umieszczono również jasno określone cele i zadania dla każdego ćwi-
czenia. Dlatego też podano przykładowe pytania umożliwiające omówienie razem z dziećmi ćwiczenia. Gene-
ralnie, pytania podsumowujące służą wspieraniu dzieci w otwartym wypowiadaniu się o zadaniach, ale również 
o znaczeniu ćwiczenia. To często może być ich emocjonalna reakcja lub bardziej intelektualna refleksja na temat 
zdania i jego znaczenia. 
 
Poza listą celów, zadań i pytań wspierających proces refleksji, można również określić wpływ ćwiczeń ze ZBIORU 
SILNIEJSZE DZIECI i postępów w bardziej systematyczny sposób.  W tym celu można dokonać ewaluacji pre i 
post w oparciu o system oceny wpływu. Na podstawie systemu oceny wpływu można skupić się na tych mecha-
nizmach i procesach, które mają szczególne znaczenie dla zachowań dzieci i ich postaw w stosunku do siebie 
nawzajem, sposobach poprawy komunikacji i współpracy, sposobach okazywania sobie szacunku, itp. Dzięki 
zastosowaniu systemu oceny wpływu można skupić się na następujących elementach procesu:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Co chciałbym zmie-

nić w tej konkretnej 

grupie jeśli  chodzi 

o postawy anty-

przemocowe, za-

chowanie włączają-

ce, tworzenie 

wspólnoty? 

Jakie ćwicze-

nie/ćwiczenia mogę 

zastosować żeby 

osiągnąć zamierzo-

ny cel? 

Jakie efekty pojawiły 

się w krótkim okre-

sie czasu w grupie 

jako rezultat ćwi-

czeń? 

ZADANIA ĆWICZENIE REZULTAT 

Jaki szczególny 

CZYNNIK W ćwicze-

niu w zaistniał w 

grupie dzieci , który 

wpływ na osiągnięty 

rezultat? 

Jakie rezultaty są 

widoczne w długim 

okresie czasu jako 

efekt zrealizowa-

nych  ćwiczeń?  

REZULTAT MECHANIZM 
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1.8 DOSTOSOWANIE ĆWICZEŃ DO GRUPY WIEKOWEJ I ETAPU 
ROZWOJU 

ZBIÓR CWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI został zaprojektowany dla dzieci w grupie wiekowej od 4 do 10 lat. Niektóre 
ćwiczenia są dedykowane szczególnej grupie wiekowej na przykład 8-10 - latków, ponieważ trzeba uwzględnić 
postawy, poziom zdolności konceptualnych oraz refleksyjności u dzieci. Inne ćwiczenia są przeznaczone dla 
kilku grup wiekowych. Wybierając ćwiczenie należy uwzględnić, że zdolności dzieci do słuchania oraz koncen-
tracji  mogą się różnić.  
Poniższa tabela zawiera pewne wskazówki  uwzględniające ogólne etapy rozwoju u dzieci: 

Etap rozwoju wiek przedszkolny (4-6 lat) wiek wczesnoszkolny (6-10 lat) 

ogólne  poczucie autonomii 

 własna inicjatywa (pro aktywność) 

 poznanie otoczenia przez “grę” 

 motywacja do osią-
gnięć/rozpoznawanie wymagań 

 poczucie pewności siebie/własnej 
wartości (w klasie) 

rozwój fizyczny  wzrost siły i sprawności (rozwój mięśni) 

 pierwsze doświadczenie rośnięcia 

 zręczność/zwinność 

 poprawa poczucia równowagi 

 skakanie na jednej nodze 

 posługiwanie się nożyczkami 

 zapinanie/rozpinanie guzików 

 ugniatanie/skręcanie  

 dobra aktywność fizyczna - malowanie 

 koordynacja postrzegania i ruchu 

 pisanie jako rodzaj sprawności fizycznej 

 wysoka potrzeba ruchu 

zachowania 
społeczne 

 poszerzenie środowiska społecznego 

 nowe postacie – wychowawcy w przedszkolu  

 zabawa z rówieśnikami – partnerami gier, od-
grywanie ról w zabawie  

 kłótnie i konflikty – nowe strategie rozwiązań  

 rozwaga/namysł 

 rozwój zaufania 

 nauka dzielenia się 

 świadomość siebie w porównaniu z innymi 

 rozróżnienie własnych potrzeb od celów 
grupy  

 gry niesymulacyjne – rozwój pożądania, 
chęć realizacji zadań, wytrzymałość, nauka 
funkcjonowania w grupie, towarzyskość 

 rówieśnicy są znaczący, nawiązują się silne 
przyjaźnie 

 doświadczanie granic, nauka zachowania 
przez konsekwencje/reakcje  

 nauka zasad zachowania 

 umiejętności społeczne nabywane od rówieśników: 
• współpraca 
• integracja 
• zachowanie w grupie 
• tolerancja 
• komunikacja werbalna 

język  przeszłe, przyszłe lub wymyślone zdarzenia 

 pytania - dlaczego 

 odróżnianie tematu i podtematu 

 używanie zdań podrzędnych 

 powtarzanie krótkich historii 

 rozwój form gramatycznych, słownictwa i 
struktury zdania 

 język literacki 

 zdania złożone 

 klasyfikacja w kategorie 

aktywność inte-
lektualna 

 myślenie głośne 

 egotyzm 

 skupienie się na jednej cesze 

  niedostrzeganie przeciwieństw 

 myślenie jest skupione na doświadczeniu i 
percepcji 

 nauka obserwacji 

 łączenie podobieństw 

 myślenie logiczne/konkretne 

 skupienie się na kilku cechach/wymiarach 

 zdolność dostrzegania przeciwieństw 

 myślenie skoncentrowane na rzeczywistości 

 wnioskowanie/argumentowanie 

 zdolność przyjęcia krytyki  

 pozycjonowanie, ocenianie i łączenie informacji 

 rozróżnienie między rzeczywistością a wyobra-
żeniami (prawdą i fałszem) 

 poczucie sprawiedliwości i niesprawiedliwości 
 

Sources: http://www.kindererziehung.com/Pädagogik/Entwicklung/Denkentwicklung.php  
http://www.knetfeder.de/kkp/entwicklung.html  

http://www.knetfeder.de/kkp/entwicklung.html
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1.9 LISTA ĆWICZEŃ W ZBIORZE SILNIEJSZE DZIECI 

🔴 dzieci w wieku przedszkolnym   ■ uczniowie 

NR TYTUŁ RODZAJ ZABAWY SŁOWA KLUCZOWE ĆWICZENIE DLA CZAS 
PAKIET EDUKA-

CYJNY 

PRZE- 

STRZEŃ 

3 Zawody komunikacja poczucie wspólnoty, międzykulturowe zrozumienie 🔴 ◼ krótki 5  

11 Szepty komunikacja odpowiedzialność, zaufanie, poczucie wspólnoty ◼ krótko-średni 2, 5  

13 Gdzie jestem? komunikacja 

międzykulturowe zrozumienie, różnice kulturowe, 

poczucie wspólnoty, radzenie sobie w sytuacji kon-

fliktu, uczucia 
◼ średni 2, 4  

15 
Opowieści o imio-

nach 
komunikacja 

uczucia, zróżnicowanie, międzykulturowe zrozumie-

nie, różnice kulturowe 
◼ długi 4, 5  

16 
Czym jesteśmy 

(Bingo) 
komunikacja 

osobowość, zróżnicowanie, społeczne włączenie, 

różnice kulturowe 
◼ średni 4, 5  

22 Wspólne wartości komunikacja 
poczucie wspólnoty, budowa zaufania, odpowiedzial-

ność 
◼ średni 3, 4, 5 + 

25 Promień przyjaźni komunikacja 

włączenie, poczucie wspólnoty, zróżnicowanie, 

międzykulturowe zrozumienie, kompetencje społecz-

ne 
◼ krótki 4, 5 + 

26 100 lat komunikacja 
relaksacja, zmniejszanie napięcia, międzykulturowe 

zrozumienie, zróżnicowanie 
◼ średni 4, 5  

27 Kółeczko komunikacja 
poczucie wspólnoty, zmniejszanie napięcia, osobo-

wość 
◼ długi 3, 5  

32 Moje ciało komunikacja 
osobowość, potrzeby i prawa, budowa zaufania, 

emocje, uczucia 
🔴 ◼ średni 2,6  

35 
Refleksja na temat 

uczciwej walki 
komunikacja 

inteligencja emocjonalna, uczucia, uczucia, kompe-

tencje społeczne, odpowiedzialność, rozumienie 

przemocy, uczciwa walka 
◼ średni 2  

44 

Prawa dziecka – 

potrzeby i oczeki-

wania 

komunikacja 
uczucia, potrzeby i prawa, odpowiedzialność, radze-

nie sobie w sytuacji konfliktu 
◼ średni 2, 5, 6  

46 Mój złoty bucik komunikacja 
inteligencja emocjonalna, uczucia, uczucia, poczucie 

wspólnoty, relaksacja 
🔴 długi 1, 6 + 

48 Prawa królika komunikacja 
potrzeby i prawa, inteligencja emocjonalna, odpo-

wiedzialność, kompetencje społeczne, włączenie 
🔴 ◼ średni 1, 5, 6 + 

56 Nowa postać komunikacja 

zróżnicowanie, osobowość, różnice kulturowe, 

międzykulturowe zrozumienie, ćwiczenie w małych 

grupach 
🔴 średni 4, 5, 6  

57 Studnia komunikacja 
zróżnicowanie, inteligencja emocjonalna, poczucie 

wspólnoty, włączenie, osobowość 
🔴 ◼ średni 5, 6  

60 Wędrująca książka komunikacja 
międzykulturowe zrozumienie, budowa zaufania, 

odpowiedzialność, zaufanie 
🔴 długi 1, 4, 5  

61 Krzycz stop komunikacja inteligencja emocjonalna 🔴 krótki 1  

63 Kącik rozmów komunikacja 
inteligencja emocjonalna, międzykulturowe zrozu-

mienie, radzenie sobie w sytuacji konfliktu 
🔴 średni 1. 2, 4  

67 Mówca i słuchacz komunikacja aktywne słuchanie, zaufanie, szacunek ◼ średni 1, 4 + 

70 
Piosenka z kraju 

rodzinnego 
komunikacja wielokulturowość, muzyka świata ◼ długi 1, 3, 4, 5  

74 
Poduszka do rozwią-

zywania konfliktów 
komunikacja 

uczucia, emocje, radzenie sobie z konfliktem, kompe-

tencje społeczne, odreagowanie stresu, wzajemna 

świadomość 
🔴 ◼ krótki 1, 2, 5  

19 Gwiazda tygodnia kontakt 
wzajemne poznanie, budowa zaufania, inteligencja 

emocjonalna, różnice kulturowe 
◼ długi 1, 3, 4, 5  

20 
Mój sekretny 

przyjaciel 
kontakt 

wzajemne poznanie, budowa zaufania, inteligencja 

emocjonalna, włączenie 
◼ długi 1, 3, 5  

24 Sieć kontakt 
włączenie, poczucie wspólnoty, zróżnicowanie, 

międzykulturowe zrozumienie 
🔴 krótki 5 + 

45 
Maraton przytula-

sków 
kontakt 

uczucia, uczucia, budowa zaufania, poczucie wspól-

noty, relaksacja 
🔴 ◼ średni 3, 5, 6 + 

52 
Ludzka kamera 

cyfrowa 
kontakt 

budowa zaufania, odpowiedzialność, zaufanie, 

ćwiczenie w małych grupach 
◼ długi 3 + 

55 Supełek kontakt 
poczucie wspólnoty, radzenie sobie w sytuacji kon-

fliktu, włączenie, zaufanie 
🔴 krótki 2 + 
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66 Walka na plecy kontakt relaksacja, zmniejszanie napięcia 🔴 krótki 2, 6  

71 Ale mi dobrze! kontakt zaufanie, relaks, odreagowanie stresu, uczucia 🔴 ◼ medium (3, 5) + 

73 Masaż w kółku kontakt zaufanie, relaks, odreagowanie stresu, uczucia ◼ krótki wszystkie  

2 Karuzela współpraca zmniejszanie napięcia, relaksacja, włączenie 🔴 ◼ krótko-średni 5 + 

4 Zagubiony klaun współpraca poczucie wspólnoty, włączenie 🔴 ◼ krótki 5  

21 Łańcuch współpraca 
poczucie wspólnoty, budowa zaufania, odpowiedzial-

ność 
◼ średni 3, 5 + 

40 Gra pingwina współpraca 
budowa zaufania, zaufanie, poczucie wspólnoty, 

włączenie 
🔴 ◼ krótki 3, 5, 6 + 

41 
Negocjowanie 

umowy 
współpraca 

poczucie wspólnoty, potrzeby i prawa, budowa 

zaufania, radzenie sobie w sytuacji konfliktu, kompe-

tencje społeczne, włączenie 
🔴 ◼ średni 2, 5, 6  

49 Ślepe zaufanie współpraca 
uczucia, poczucie wspólnoty, budowa zaufania, 

odpowiedzialność, zaufanie 
🔴 ◼ długi 3 + 

51 Ciemny tunel współpraca 
uczucia, poczucie wspólnoty, budowa zaufania, 

odpowiedzialność, zaufanie 
🔴 ◼ długi 3, 5, 6 + 

54 Układanka współpraca 
poczucie wspólnoty, radzenie sobie w sytuacji kon-

fliktu, kompetencje społeczne, włączenie 
🔴 krótki 2, 5, 6  

76 Nić porozumienia współpraca 
radzenie sobie z konfliktem, kompetencje społeczne, 

wzajemna świadomość 
◼ średni 2, 4, 6  

8 Wspólny rysunek kreatywność uczucia, osobowość 🔴 średni 5  

10 
Zdjęcie jest lepsze 

niż 1000 słów 
kreatywność 

międzykulturowe zrozumienie, inteligencja emocjo-

nalna 
◼ średni 1, 4, 5  

28 
Piosenka i opowia-

danie 
kreatywność uczucia, zróżnicowanie, różnice kulturowe ◼ średni 4, 5  

29 Karty emocji kreatywność 
·      inteligencja emocjonalna, uczucia, uczucia, budowa 

zaufania 
🔴 ◼ średni 4, 5  

31 Czuję się świetnie kreatywność inteligencja emocjonalna, emocje, uczucia 🔴 ◼ 
długi/ 

średni 
2  

36 Wejdź w moje buty kreatywność 

inteligencja emocjonalna, uczucia, uczucia, radzenie 

sobie w sytuacji konfliktu, kompetencje społeczne, 

rozumienie przemocy 
◼ długi 2 + 

39 Co się stało? kreatywność 
rozumienie przemocy, potrzeby i prawa, radzenie 

sobie w sytuacji konfliktu 
🔴 ◼ krótko-średni 2, 6  

47 Błyszczę jak gwiazda kreatywność 
uczucia, budowa zaufania, zróżnicowanie, kompeten-

cje społeczne, osobowość 
🔴 ◼ średni 1, 3, 6 + 

68 
O czym mówi 

muzyka 
kreatywność 

aktywne słuchanie, wzajemny szacunek, uczenie jak 

się uczyć 
◼ średni 1, 3, 4, 5  

69 
Rytm w przestrzeni i 

muzyce 
kreatywność tworzenie oddziaływanie, sens bycia razem 🔴 ◼ średni 1. 3. 5  

9 Serce naszej klasy przełamywanie lodów budowa zaufania, inteligencja emocjonalna ◼ średni 1, 3, 5  

17 
Budowa zaufania 

Rysunek 
przełamywanie lodów 

budowa zaufania, poczucie wspólnoty, zróżnicowa-

nie, zrozumienie międzykulturowe 
◼ długi 3, 4, 5  

23 
Nasz wspólny 

przyjaciel 
przełamywanie lodów 

włączenie, budowa zaufania, poczucie wspólnoty, 

zróżnicowanie 
🔴 ◼ krótki 3  

6 Ukryte słowa interakcje międzykulturowe zrozumienie, włączenie ◼ średni 4, 5  

7 
Zabawa w dzielenie 

się 
interakcje 

odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacji konflik-

tu, inteligencja emocjonalna 
🔴 średni 1, 2  

18 
Masz ochotę na 

zabawę z nami 
interakcje 

inteligencja emocjonalna, budowa zaufania, poczucie 

wspólnoty 
🔴 średni 3, 5  

34 
Siła przemocy – 

spojrzenie za kulisy 
interakcje 

uczucia, uczucia, rozumienie przemocy, uczciwa 

walka 
◼ średni 2, 7 + 

37 Nie obwiniaj interakcje  

rozumienie przemocy, potrzeby i prawa, radzenie 

sobie w sytuacji konfliktu, inteligencja emocjonalna, 

włączenie 
🔴 ◼ średni 1, 2, 6  

38 Portret robota interakcje 

rozumienie przemocy, potrzeby i prawa, radzenie 

sobie w sytuacji konfliktu, inteligencja emocjonalna, 

włączenie, wzajemna świadomość 
🔴 ◼ średni 1, 2, 6  

42 Definicja przemocy interakcje 

rozumienie przemocy, potrzeby i prawa, radzenie 

sobie w sytuacji konfliktu, inteligencja emocjonalna, 

uczciwa walka 
🔴 ◼ średni 2, 5, 6 + 

43 
Krok do przodu 

 
interakcje 

rozumienie przemocy, potrzeby i prawa, inteligencja 

emocjonalna, budowa zaufania, wzajemna świado-

mość 
🔴 ◼ średni 1, 2, 6 + 
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53 Żyjąc razem interakcje 
zaufanie, ćwiczenie w małych grupach, poczucie 

wspólnoty, włączenie 
🔴 ◼ długi 4, 6  

58 
Spotkanie z mario-

netką 
interakcje 

budowa zaufania, zaufanie, ćwiczenie w małych 

grupach, kompetencje społeczne, włączenie 
🔴 długi 3, 5, 6  

59 Sieci interakcje poczucie wspólnoty, włączenie 🔴 długi 5, 6 + 

62 Sprawca - ofiara interakcje inteligencja emocjonalna 🔴 średni 2, 3  

64 Dobre zachowanie interakcje uczucia, uczucia ◼ średni 1, 5  

65 
Srebrne i złote 

gwiazdki 
interakcje budowa zaufania, kompetencje społeczne 🔴 ◼ długi 1, 3  

72 Relaks z muzyką interakcje zaufanie, relaks, odreagowanie stresu, uczucia 🔴 ◼ krótki (3, 5)  

75 Rezerwacja miejsca interakcje 
radzenie sobie z konfliktem, bycie częścią zespołu, 

kompetencje społeczne, wzajemna świadomość 
🔴 ◼ długi 2 + 

1 Żółw ruch 
zaufanie, poczucie wspólnoty, kompetencje społecz-

ne 
🔴 ◼ średni 1, 3 + 

5 Gorąca piłka ruch 
poczucie wspólnoty, kompetencje społeczne, włącze-

nie 
🔴 ◼ krótki 3, 5 + 

12 Pies przewodnik ruch 

międzykulturowe zrozumienie, różnice kulturowe, 

uczucia, budowa zaufania, zaufanie, poczucie wspól-

noty  
🔴 ◼ krótki 3, 4, 5 + 

14 Żonglerzy ruch poczucie wspólnoty, zmniejszanie napięcia ◼ średni 5 + 

30 Pokaż co czujesz ruch  inteligencja emocjonalna, uczucia 🔴 ◼ krótki 2  

33 Uczciwa walka ruch 
uczucia, uczucia, kompetencje społeczne, rozumienie 

przemocy, uczciwa walka, potrzeby i prawa 
◼ średni 2  

50 
Prowadząc samo-

chód 
ruch 

uczucia, poczucie wspólnoty, budowa zaufania, 

odpowiedzialność, zaufanie, radzenie sobie w sytuacji 

konfliktu 
🔴 ◼ długi 2, 3 + 
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CZĘŚĆ 2 PAKIETY EDUKACYJNE – JAK KOMPONOWAĆ ĆWI-

CZENIA ZGODNIE Z TEMATEM ZAJĘĆ 
 
 

2.1 WPROWADZENIE 

 

 
W tej części PODRĘCZNIKA DLA NAUCZYCIELI przedstawiamy 7 pakietów edukacyjnych: 

 
 Inteligencję emocjonalną 
 Zarządzanie konfliktem 
 Budowanie pewności siebie 
 Różnorodność i rozumienie wielokulturowości 
 Włączanie 
 Budowanie wspólnoty 
 Potrzeby i prawa 

 
Poprzez pakiety budujemy swego rodzaju kurs, aby pokazać w jaki sposób ćwiczenia mogą być wdrożone w 

praktyce w różnych grupach wiekowych i dostosowane do różnych tematów.  
 
 
Tworząc pakiety edukacyjne wzięliśmy pod uwagę różnice wiekowe, dlatego też podzieliliśmy poszczególne 
pakiety na tematy i grupy wiekowe. 
 
Pakiety edukacyjne zostały skomponowane w celach dłuższego ich wykorzystania (na przykład w ciągu roku 
szkolnego, tygodnia, itp.) oraz umożliwiają ustrukturyzowane – stworzenie pewnego programu lub kursu. 
Wszystkie ćwiczenia zostały skompletowane  w ramach danego obszaru tematycznego. Nie ma jednak koniecz-
ności wykorzystania ich wszystkich, pozwalają one na elastyczne podejście i wykorzystanie niektórych ćwiczeń z 
zestawu. W zależności od celu, umiejętności dzieci i czasu można dokonywać własnych wyborów z listy ćwiczeń.  
 
Ważne jest jednak podkreślenie, że pakiety edukacyjne są tylko przykładami i nie powinny powstrzymywać nau-
czycieli i wychowawców od wybierania i stosowania własnych ćwiczeń ze ZBIORU. Pakiety edukacyjne w żaden 
sposób nie wyczerpują sposobów łączenia i wyboru wielu ćwiczeń ze ZBIORU. Służą jako inspiracja, kiedy nau-
czyciel lub wychowawca chce skupić się na wybranym aspekcie, celu edukacyjnym lub wychowawczym dla kon-
kretnej grupy i jej potrzebach, adekwatnie do sytuacji.  
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2.2 PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ZAJĘĆ TEMATYCZNYCH 

 
Pakiety edukacyjne zostały ułożone w taki sposób, żeby odzwierciedlać wartości przyjęte w ZBIORZE ĆWICZEŃ 
SILNIEJSZE DZIECI.  
 

Pakiet INTELIGENCJA EMOCJONALNA przedstawia ćwiczenia skupione na dziecięcej świadomości uczuć i po-
trzeb innych osób, a także samoświadomości uczuć i emocji. 
  

Pakiet ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM przedstawia ćwiczenia skoncentrowane wokół zdolności dzieci do radzenia 
sobie w sytuacjach konfliktowych bez używania przemocy poprzez rozpoznawanie potrzeb wszystkich.  
 

Pakiet BUDOWANIE ZAUFANIA przedstawia ćwiczenia, które pomagają budować wzajemne zaufanie między 
dziećmi, budują pozytywne relacje, gdzie wszystkie dzieci czują, iż mogą bezpiecznie wyrażać swe opinie oraz 
siebie samych. 
 

Pakiet ODMIENNOŚCI I ZROZUMIENIE MIĘDZYKULTUROWE przedstawia ćwiczenia pomagające dzieciom 
zrozumieć społeczno-kulturową różnorodność oraz świadomość, iż odmienności w rzeczy samej pozwalają wię-
cej się nauczyć i lepiej współpracować w grupie.  
 

Pakiet WŁĄCZANIE I BUDOWANIE WSPÓLNOTY przedstawia ćwiczenia, które budują w dzieciach poczucie 
odpowiedzialności za wspólnotę, poczucie przynależności do grupy oraz równości w jej ramach.  
 

Pakiet POTRZEBY I PRAWA przedstawia ćwiczenia skoncentrowane na rozwoju dziecięcej świadomości wła-
snych potrzeb i praw, a także potrzeb i praw innych. Pozwalają też na tworzenie świadomości konieczności po-
zostawiania miejsca na potrzeby innych wewnątrz grupy. 
 
 
Aby zapewnić komfort i swobodę użytkowania, każdy pakiet edukacyjny został opisany przy pomocy jedno-
litego wzoru. 
 
Każdy pakiet odnosi się do trzech różnych grup wiekowych w obrębie wychowania przedszkolnego i edu-
kacji wczesnoszkolnej. 
 
Najmłodsi: ok. 4-5 lat 
Średni poziom wiekowy: ok. 6-7 lat 
Najstarsi: ok. 8-10 lat 
 
Każde ćwiczenie zaopatrzone jest w numer odpowiadający numerom z ZESTAWU ĆWICZEŃ: SILNIEJSZE 
DZIECI – MNIEJ PRZEMOCY2. 
 
Zagadnienia pedagogiczne odnoszą się do informacji zawartej w  CZĘŚCI 3  
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2.3 PAKIET EDUKACYJNY 1: INTELIGENCJA EMOCJONALNA 

 
 

Ten pakiet poświęcony jest dziecięcej świadomości uczuć i potrzeb innych ludzi, jak również ich wła-
snym uczuciom i reakcjom emocjonalnym. 
 
Obecnie w całej Europie kładzie się duży nacisk na ideę włączania i edukacji włączającej. Zanim to nastąpiło 
słowem kluczem była przemoc w wielu debatach i studiach na temat relacji między dziećmi. W tym samym 
czasie zachowania przemocowe i znęcanie się dzieci nad dziećmi jest przejawem wykluczenia, które jest bole-
snym składnikiem codziennego życia w szkołach i instytucjach zajmujących się dziećmi i jest związana właści-
wie z każdym środowiskiem wychowawczym. Wykluczenie i izolację dzieci można postrzegać również jako 
przejaw braku empatii, tolerancji i zrozumienia dla różnorodności u dzieci. Można również twierdzić, iż jest to 
przejaw niedostatecznie rozwiniętej inteligencji emocjonalnej. 
 
Inteligencja emocjonalna to termin łączony generalnie z umysłem i jego możliwościami gromadzenia i anali-
zowania danych. Jednakże wedle najnowszych badań psychologicznych wydaje się oczywiste, że są inne typy 
inteligencji, jako, że termin ten powinien być rozumiany jako „umiejętność radzenia sobie ze światem ze-
wnętrznym”. Nie tylko umysł jest ważny w procesach poznawczych i w budowaniu relacji miedzy ludźmi. 
Równie ważne są emocje. Dlatego też współpraca miedzy emocjami a umysłem jest rzeczą podstawową w 
prawidłowym funkcjonowaniu, obojętne: w świecie natury czy w społeczeństwie. 

 
 
 
INTELIGENCJA EMOCJONALNA 

C
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Ogólne: Rozwijane kompetencje społeczne: 
 Rozwinięcie zdolności do rozpoznawania i defi-

niowania reakcji emocjonalnych 

 Identyfikowanie własnych emocji 

 Identyfikowanie emocji innych 

 Stworzenie zdolności do odczuwania i okazywania 
empatii 

 Nabycie zdolności do łączenia sytuacji z emocjami i 
odczuciami 

 Świadome rozpoznawanie uczuć i emocji 

 Samokontrola zachowań 

 Empatia 

 Asertywność 

 Współpraca oparta na świadomości uczuć in-
nych  
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W krótkim czasie W dłuższym czasie 

 Dzieci potrafią opisywać własne emocje i uczucia 

 Dzieci potrafią rejestrować i reagować empatycz-
nie na uczucia i emocje innych 

 Dzieci stają się odpowiedzialne za swoje działania 

 Dzieci potrafią rozpoznawać własne emocje w 
różnych sytuacjach 

 Rozwój inteligencji emocjonalnej 

 Rozwój odpowiedzialności za własne zachowa-
nie 

 Dostrzeganie wpływu zachowań na innych 

 Rozwój empatii 

 Radzenie sobie z emocjami 
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e Okres realizacji Zastosowane podejście pedagogiczne 
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Wszystkie razem, proponowane ćwiczenia mogą wy-
magać przynajmniej od 3,5 do 4 godzin, niektóre ćwi-
czenia są dłuższe. Ćwiczenia powinny być realizowane 
w ciągu roku, lub przynajmniej semestru. 

 Zespołowe uczenie się  

 Dynamika grupowa i reguły 

 Dziewięć typów inteligencji 

 Style uczenia się 

P
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dla grupy 4-5 latków  dla grupy 6-7 latków dla grupy 8-10 latków 

1. Mój złoty bucik (Nr 46) 
2. Zabawa w dzielenie się (Nr 7) 
3. Prawa królika (Nr 48) 
4. wspólny rysunek (Nr 8) 
5. Dobre zachowanie (Nr 64) 

 

1. Pies przewodnik  (Nr 12) 
2. Karty emocji  (Nr 29) 
3. Krzycz stop (Nr 61) 
4. Sprawca-Ofiara (Nr 62) 
5. Kącik rozmów (Nr 63) 
 

1. Czuję się świetnie  (Nr 31) 
2. pokaż co czujesz  (Nr 30) 
3. Portret robota (Nr 38) 
4. Nie obwiniaj (Nr 37) 
5. Serce naszej klasy (Nr 9) 
6. Gwiazda tygodnia (Nr 19) 
7. Krok do przodu (Nr 43) 
8. Mój sekretny przyjaciel (Nr20) 
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 Zdjęcie jest lepsze niż 1000 słów (Nr 10) 

 Piosenka i opowiadanie (Nr 28) 

 Moje ciało (Nr 32) 

 Uczciwa walka (Nr 33) 

 refleksja na temat uczciwej walki (Nr 35) 

 Błyszczę jak gwiazda(Nr 47) 

 

Relaks: 
 

 To jest niesamowite (Nr 72) 

 Finał z muzyką (Nr 73) 

 Masujące kółeczka (Nr 74)  
 
Można dodać kilka ćwiczeń łamiących lody lub roz-
grzewających zgodnie z potrzebami 
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2.4 PAKIET EDUKACYJNY 2: ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM 

 
 
Ten pakiet edukacyjny i ćwiczenia w nim zamieszczone skoncentrowane są na  wzmocnieniu dziecię-
cej zdolności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych bez przemocy i znęcania się, w taki sposób, 
aby uwzględniać wszystkie potrzeby 
 
Współdziałanie jest podstawową wartością harmonijnego życia w społeczności. Powinno być ono oparte na 
innych wartościach podstawowych, jak szacunek dla innych członków społeczności. 

 
Promowanie współdziałania jest podstawą, jeśli chcemy w dzieciach wypracować umiejętności radzenia sobie 
z konfliktami. Wymaga to działań edukacyjnych opartych na pozytywnych wartościach, ale również ogólnej 
polityki edukacyjnej w placówkach, takiej, która obejmuje wszelkie przejawy życia szkolnego. Aby to było moż-
liwe, należy zaangażować wszystkich członków społeczności szkolnej: rodziców, uczniów, pracowników szkoły. 
Dodatkowo dyrektorzy czy władze oświatowe muszą również zaangażować się w proces i być zań współod-
powiedzialni.  

 
Podstawowym celem tego pakietu edukacyjnego jest umożliwienie dzieciom nauki, w jaki sposób 
unikać lub radzić sobie w sytuacjach konfliktowych w codziennym życiu.  

 
 

 
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM 

C
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Ogólne: Rozwijane kompetencje społeczne: 
 Identyfikowanie głównych przyczyny konfliktów spo-

łecznych 

 Ocena sytuacji mogących prowadzić do konfliktu. 

 Poznanie szerokiej gamy narzędzi radzenia sobie w 

sytuacjach konfliktowych 

 Poznanie w jaki sposób radzić sobie z konfliktami w 
różnych sytuacjach 

 Rozumienie, w jaki sposób przebiega dynamika 

konfliktu między grupami i jak osiągnąć poro-

zumienie  

 Aktywne słuchanie 

 Formułowanie i wyrażaniu pożądanych efektów 

 Identyfikowanie podstawowych interesów. 

 Rozwijanie i analizowanie możliwych rozwiązań 

 Rozpoznawanie i wykorzystanie odpowiednich 

narzędzi – mediacji, zapobieganie kryzysom, 

szukanie rozwiązań i stabilizacji sytuacji po kon-

flikcie 

 Poznanie etycznych metod współpracy w kon-

flikcie – poszanowanie różnic, zaufanie, neu-

tralność, podmiotowość 
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W krótkim czasie W dłuższym czasie 
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 Tworzenie świadomości uczuć innych i własnej od-

powiedzialności 

 Nauka zmiany własnego punktu widzenia i stymulo-

wanie empatii 

 Zachęcanie do podejmowania odpowiedzialności za 

własne zachowania i promowanie szacunku. Promo-

wanie współpracy i ustalania wspólnych reguł 

 Tworzenie wspólnych reguł w grupie 

 Rozwój pewności siebie i szacunku dla innych 

 Rozwój odpowiedzialności za siebie 

 Rozwój empatii 
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e Okres realizacji Zastosowane podejście pedagogiczne 
Do realizacji całego, sugerowanego zestawu ćwiczeń po-
trzeba około 5,5 do 7 godzin, nie wliczając czasu na przy-
gotowanie i przerwy. 

 Dynamika grupy i reguły grupowe. 

 Wzmacnianie vs przemoc 

 Narzędzia oceniające dla nauczania włączające-
go 

 S
u
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Dla grupy 4-5 latków Dla grupy 6-7 latków Dla grupy 8-10 latków 

1. Zabawa w dzielenie się (Nr 7) 
2. gdzie jestem? (Nr 13) 
3. Negocjowanie umowy  (Nr 41) 
4. Definicja przemocy  (Nr 42) 
5. Supełek (Nr 55) 

 

1. Zabawa w dzielenie się (Nr 7) 
2. Gdzie jestem? (Nr 13) 
3. Nie obwiniaj (Nr 37) 
4. portret robota (Nr 38) 
5. Co sie stało? (Nr 39) 
6. Negocjowanie umowy (Nr 41) 
7. Definicja przemocy (Nr 42) 
8. Prowadząc samochód (Nr 50) 
9. Układanka (Nr 54) 
10. Supełek (Nr 55) 

1. Gdzie jestem? (Nr 13) 
2. Wejdź w moje buty (Nr 36) 
3. Nie obwiniaj (Nr 37) 
4. Portret robota (Nr 38) 
5. Co się stało (Nr 39) 
6. Negocjowanie umowy (Nr 41) 
7. Definicja przemocy (Nr 42) 
8. Prawa dziecka: potrzeby i 

oczekiwania (Nr 44) 
9. Prowadząc samochód (Nr 50) 
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 Szepty (Nr 11) 

 Opowieści o imionach (Nr 15) 

 Czym jesteśmy (Bingo) (Nr 16) 

 Refleksja na temat uczciwej walki (Nr 35) 

 Krok do przodu (Nr 43) 

 

Relaks: 
 

 To jest niesamowite (Nr 72) 

 Finał z muzyką (Nr 73) 

 Masujące kółeczka (Nr 74)  
 
Można dodać kilka ćwiczeń łamiących lody lub roz-
grzewających zgodnie z potrzebami 
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2.5 PAKIET EDUKACYJNY 3: BUDOWA PEWNOŚCI SIEBIE 

 

Ten pakiet edukacyjny i ćwiczenia w nim zamieszczone poświęcony jest budowaniu dziecięcej zdol-
ności zaufania wzajemnego oraz docenianiu relacji, w których wszystkie dzieci czują się bezpieczne w 
wyrażaniu okazywaniu kim są.  
 
Pewność siebie odnosi się do zaufania innym, jak również poczucia wartości własnej. Jeśli się nie ma 
zaufania do siebie, i jeśli nie czujemy się ważni dla innych, może to powodować trudności w uwie-
rzeniu, że inni w sposób naturalny mogą nas cenić i chcą z nami przebywać. Efektem może być chęć 
izolowania się i ukrywania własnej samotności za maską obojętności.  
 
Przy takim założeniu ćwiczenia ze zbioru SILNIEJSZE DZIECI skoncentrowane są zarówno na budowa-
niu pewności siebie, wzajemnego zaufania i dostrzegania innych w grupie, tak aby demaskować i 
zwalczać izolowanie i odtwarzanie dziecięcych hierarchii, poczucie niskiej wartości, poprzez działania 
obejmujące całą grupę. 
 
 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA 

C
e

le
 

Ogólne: Rozwijane kompetencje społeczne: 
 Rozwój strategii podnoszenia poziomu poczucia 

pewności siebie 

 Identyfikowanie osobistych cech ludzi o wysokiej 

pewności siebie 

 Identyfikowanie zachowań ludzi z wysokim poczu-

ciem pewności siebie 

 Rozumienie relacji między poczuciem pewności 
siebie a przywództwem 

 Wiara w siebie i swoje możliwości 

 Znajomość własnych silnych i słabych stron 

 Robienie tego co uważamy za słuszne, nawet 

jeśli inni to krytykują 

 Ustalanie celów i osiągnięć 

 Gotowość do podejmowania ryzyka i robienia 

kroku dalej, żeby osiągnąć więcej 

 Akceptacja komplementów z wdzięcznością i 
bez zarozumialstwa 

 Zdolność przyznania się do błędu i uczenie się 
na błędach 
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W krótkim czasie W dłuższym czasie 

 Dzieci nie obawiają się popełniania błędów 

 Dzieci potrafią usłyszeć więcej niż mówią 

 Dzieci poznają osiągnięcia innych 

 Dzieci nie obawiają się proszenia o pomoc 

 Dzieci nie zniechęcają innych, potrafią zachęcać i 
wspierać siebie na wzajem 

 Podniesienie poziomu pewności siebie, wartości 

własnej i własnej efektywności 

 Wzrost szacunku do innych i u innych 

 Wzrost szans na odniesienie sukcesów w życiu 
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Okres realizacji Zastosowane podejście pedagogiczne 

Realizacja proponowanego zestawu może zająć od 2,5 
do 3,5 godzin, bez wliczonego czasu na przygotowanie i 
przerwy. 

 Zespołowe uczenie się 

 Dziewięć typów inteligencji 

 Wzmacnianie vs przemoc 

P r o p o n o w a n a  k o l e j n o ś ć  ć w i c z e ń
 

dla grupy 4-5 latków  dla grupy 6-7 latków dla grupy 8-10 latków 
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1. Gorąca piłka (Nr 5) 
2. Masz ochotę na zabawę z 

nami? (Nr 18) 
3. Nasz wspólny przyjaciel (Nr 

23) 
4. Maraton przytulasków (Nr 45) 
5. Spotkanie z marionetką (Nr 

58) 
6. Srebrne i złote gwiazdki (Nr 

65) 

1. Serce naszej klasy (Nr 9) 
2. Budowa zaufania - rysunek (Nr 

17) 
3. Karty emocji (Nr 40) 
4. Błyszczę jak gwiazda (Nr 47) 
 

1. Gwiazda tygodnia (Nr 19) 
2. Mój sekretny przyjaciel (Nr 20) 
3. Łańcuch (Nr 21) 
4. nasze wspólne wartości (Nr 

22) 
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 Pies przewodnik (Nr 12) 

 Ślepe zaufanie (Nr 49) 

 Prowadząc samochód (Nr 50) 

 Ciemny tunel Nr 51) 

 Ludzka kamera cyfrowa (Nr 52) 

 Wędrująca książka (Nr 60) 

 

Relaks: 
 

 To jest niesamowite (Nr 72) 

 Finał z muzyką (Nr 73) 

 Masujące kółeczka (Nr 74)  
 
Można dodać kilka ćwiczeń łamiących lody lub roz-
grzewających zgodnie z potrzebami 
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2.6 PAKIET EDUKACYJNY 4: RÓŻNORODNOŚĆ I ROZUMIENIE WIELO-
KULTUROWOŚCI 

 
 

Ten pakiet edukacyjny i zebrane w nim ćwiczenia poświęcone są rozumieniu społeczno-kulturowych 
różnić oraz etyczno-kulturowej różnorodności, jak również dziecięcej zdolności odkrywania, że róż-
norodność może zwiększać umiejętności i zasoby w grupie jako całości. 
 
Różnorodność to pojęcie szerokie, może być rozumiane w kontekście społeczno–ekonomicznym i społeczno–
kulturowym, jako różnice wynikające z niepełnosprawności fizycznej bądź umysłowej. Jakiekolwiek są jej przy-
czyny, różnorodność jest generalnie definiowana z punktu widzenia „normalnej” większości społeczeństwa, co 
może prowadzić do wykluczenia mniejszości, która z jakiegokolwiek powodu jest inna. Zachowania wyklucza-
jące mogą czasem mieć charakter niezawiniony bądź niezamierzony. Mimo to, aby stworzyć i zapewnić śro-
dowisko tolerancyjne i akceptujące różnorodność, dzieci winny się nauczyć refleksji na ten temat, a także 
nauczyć się doceniać unikalną wartość i osobowość każdej jednostki. 

 
Przy takim założeniu, proponowane ćwiczenia skupiają uwagę ma mechanizmy ekskluzji społecznej, 
powodowanej brakiem szacunku dla odmienności i różnic. 
 
 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA 
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Ogólne: Rozwijane kompetencje społeczne: 
 Nauka rozpoznawania i poszanowania różnic i 

różnorodności, zarówno w aspekcie kulturowym, 

pochodzenia, jak i warunkach i umiejętnościach 

osobistych 

 Nauka znaczenia równości i szacunku dla różno-

rodności 

 Nauka komunikowania się z uwzględnieniem róż-

nic kulturowych i pochodzenia 

 Nauka wartości i wzmocnienie współpracy w gru-
pach zróżnicowanych 

 Pozytywne interakcje z dziećmi mimo różnic 

 Docenianie wartości nauka w zróżnicowanych 

grupach 

 Poznanie innych kultur i umiejętności kulturo-

wych 

 Nauka poszanowania równości ludzi na pozio-

mie emocjonalnym i poznawczym 

 Rozwinięcie świadomości wielokulturowości i 

szacunku 

 Zdolność wczuwania się w sytuację innych 
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W krótkim czasie W dłuższym czasie 

 Silniejsza wzajemna wiedza i świadomość wzajem-

na 

 Otwartość 

 Doświadczenie wartości i siły nauki w zróżnicowa-

nej grupie 

 Świadomość wielokulturowości 

 Poszanowanie różności i godności ludzkiej bez 
względu na różnice 

 Lepsze i efektywniejsze rezultaty nauki w związ-

ku z wkładem różnorodności w proces nauki 

 Silniejsza świadomość wartości związanej z 

równością w grupie, w szkole i społeczeństwie 

 Poczucie jedności i przynależności do grupy, 

zdolność do obrony przed wykluczeniem 

 

In
fo

rm
ac
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d
o

d
at
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e Okres realizacji Zastosowane podejście pedagogiczne 
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Od bardzo krótkich, 10-minutowych ćwiczeń do długo-
trwałego procesu związanego z realizacją i powtarza-
niem niektórych ćwiczeń. 

 Zespołowe uczenie się 

 Dynamika grupowa i reguły 

 Narracje 

 Style uczenia się 

P
ro

p
o

n
o

w
an

a 
ko

le
jn

o
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 ć
w
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dla grupy 4-5 latków  dla grupy 6-7 latków dla grupy 8-10 latków 

1. Kim jesteśmy  (Bingo) (Nr 16) 
2. 100 lat! (Nr 26) 
3. Gdzie jestem? (Nr 13) 
4. Opowieści o imionach (Nr 15) 
5. Budowa zaufania – rysunek 

(Nr 17) 
 

1. Kim jesteśmy (Bingo) (Nr 16) 
2. 100 lat! (Nr 26) 
3. Nasze wspólne wartości (Nr 

22) 
4. Piosenka i opowiadanie (Nr 

28) 
5. Zdjęcie jest lepsze niż 1000 

słów (Nr 10) 
6. Ukryte słowa (Nr 6) 
7. opowieści o imionach (Nr 15) 
8. budowa zaufania - rysunek (Nr 

17) 
9. Gwiazda tygodnia (Nr 19) 
10. Guide Dog (Nr 12) 

1. Kim jesteśmy (Bingo) (Nr 16) 
2. 100 lat! (Nr 26) 
3. Nasze wspólne wartości? (Nr 

22) 
4. Piosenka i opowiadanie (Nr 

28) 
5. Zdjęcie jest lepsze niż 1000 

słów (Nr 10) 
6. Ukryte słowa (Nr 6) 
7. opowieści o imionach (Nr 15) 
8. Budowa zaufania - rysunek (Nr 

17) 
9. Gwiazda tygodnia (Nr 19) 
10. pies przewodnik (Nr 12) 

K
o

n
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u
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 ć
w
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e
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 Masz ochotę na zabawę z nami? (Nr 18) 

 Promień przyjaźni (Nr 25) 

 Żyjąc razem (Nr 53) 

 Nowa postać (Nr 56) 

 Wędrująca książka (Nr 60) 

 

Relaks: 
 

 To jest niesamowite (Nr 72) 

 Finał z muzyką (Nr 73) 

 Masujące kółeczka (Nr 74)  
 
Można dodać kilka ćwiczeń łamiących lody lub roz-
grzewających zgodnie z potrzebami 
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2.7 PAKIET EDUKACYJNY  5: WŁĄCZANIE 

 
 

W tym pakiecie edukacyjnym zebrano ćwiczenia poświęcone rozwojowi dziecięcej świadomości 
mechanizmów wykluczania w grupie oraz zdolności przełamywania stereotypów, jak również pro-
mowania takich aktywności i zachowań społecznych, tak aby wszystkie były widoczne i miały równe 
znaczenie we wspólnocie. 
 
Społeczne kompetencje to również świadomość siebie i kontrola nad własnymi zachowaniami.  Oznaczają 
one również umiejętność współdziałania, wykraczania poza własne, indywidualne potrzeby i branie pod 
uwagę innych. 
 
 

INTELIGENCJA EMOCJONALNA 

C
e

le
 

Ogólne: Rozwijane kompetencje społeczne: 
 Trenowanie i wzmacnianie współpracy w grupie 

 Trenowanie i wzmacnianie poczucia i znaczenia 

przynależności i pracy zespołowej 

 Trenowanie i rozwijanie świadomości znaczenia 

wzajemnego szacunku 

 trenowanie i wzmacnianie wzajemnego włączenia 

i poczucia odpowiedzialności 

 Trenowanie i wzmacnianie wzajemnej tolerancji 

 Rozwój postaw opartych na tolerancji 

 Wzmacnianie i rozwijanie świadomości społecz-
nych kompetencji w praktyce 

 Rozwijanie pozytywnych interakcji z innymi 

dziećmi 

 Jasne wyrażaniu życzeń i potrzeb 

 Negocjowanie z innymi we właściwy sposób 

 Utrzymywanie pozytywnych relacji nawet przy 

braku zgody 

 Akceptowanie i docenianie innych i ich specjal-

nych potrzeb 

 Akceptowanie i docenianie innych, przynależą-
cych do różnych grup etnicznych 

Sp
o

d
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y 
e
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kt

 

W krótkim czasie W dłuższym czasie 

 Wzmocnienie wzajemnej świadomości 

 Otwartość 

 Poczucie przynależności do grupy,  zdolność do 
zaopiekowania się i zadbania o wszystkich 

 Lepsza współpraca między dziećmi w grupie, 

rozbicie stereotypów i zachowań wykluczają-

cych innych 

 Wzmocnienie poczucia przynależności, widzial-
ności i dobrego samopoczucia w grupie dzieci 

In
fo

rm
ac
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 d

o
d
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w
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Okres realizacji Zastosowane podejście pedagogiczne 

 Dla dzieci młodszych około 2,5 godziny 

 Dla dzieci w średnim wieku około 4 godzin 

 Dla dzieci starszych około 5 godzin 

 Zespołowe uczenie się 

 Dynamika grupowa i reguły 

 Wzmocnienie vs przemoc 

 Narracje 

P
ro

p
o

n
o

w
a-

n
a 
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o
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ćw
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dla grupy 4-5 latków  dla grupy 6-7 latków dla grupy 8-10 latków 

1. Układanka (Nr 54) 
2. Gorąca piłka (Nr 5) 
3. Sieć(Nr 24) 
4. Sieci (Nr 59) 
5. Wspólny rysunek(Nr 8) 

1. Zawody (Nr 3) 
2. Promień przyjaźni (Nr 25) 
3. Gwiazda tygodnia (Nr 19) 
4. 100 lat! (Nr 26) 
5. Kim jesteśmy (Bingo) (Nr 16) 

1. Budowa zaufania - rysu-
nek (Nr 17) 

2. Kim jesteśmy (Bingo) (Nr 
16) 

3. Ukryte słowa (Nr 6) 
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6. Wędrująca książka(Nr 60) 
 

 4. Opowieści o imionach (Nr 
15) 

5. Zdjęcie jest lepsze niż 
1000 słów(Nr 10) 

K
o

n
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n
u
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 ć
w
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 Zawody (Nr 3) 

 Gorąca piłka (Nr 5) 

 Szepty (Nr 11) 

 Pies przewodnik (Nr 12) 

 Gdzie jestem? (13) 

 Żonglerzy (Nr 14) 

 Masz ochotę na zabawę z nami? (Nr 18) 

 Nasz wspólny przyjaciel (Nr 23) 

 piosenka i opowiadanie (Nr 28) 

 Maraton przytulasków (Nr 45) 

 Prawa królika (Nr 48) 

 Ciemny tunel (Nr 51) 

 Nowa postać (Nr 56) 

 Studnia (Nr 57) 

 Spotkanie z marionetką (Nr 58) 

 Wędrująca książka (Nr 60) 

 Kącik rozmów (Nr 63) 

Relaks: 
 

 To jest niesamowite (Nr 72) 

 Finał z muzyką (Nr 73) 

 Masujące kółeczka (Nr 74)  
 
Można dodać kilka ćwiczeń łamiących lody lub roz-
grzewających zgodnie z potrzebami 
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2.8 PAKIET EDUKACYJNY 6: BUDOWANIE WSPÓLNOTY 

 
 

Ćwiczenia zamieszczone w tym zestawie umożliwiają skoncentrować się na wzmocnieniu dziecię-
cego poczucia odpowiedzialności za wspólnotę, przynależności do grupy i poczucia równych praw 
w grupie.   
 
Optymalny proces uczenia się ma miejsce w środowisku szkolnym, w którym dzieci są w ów proces aktywnie 
włączone, a także w równym stopniu dowartościowane – czują się pełnoprawnymi członkami klasowej spo-
łeczności. Dlatego też ćwiczenia w niniejszym pakiecie pomagają dzieciom doświadczyć, co to znaczy być 
członkiem społeczności, być docenianym i mile widzianym. Wskazują ponadto drogę do osiągnięcia kompe-
tencji społecznych, włączających i relacyjnych. 

 
Społeczne kompetencje zakładają działanie oparte na samo-świadomości i kontroli impulsów. 
Oznaczają, że jest się zdolnym do interakcji opartych na współdziałaniu, postrzeganiu więcej niż 
własne potrzeby i docenianiu odpowiedzialności wpływu innych na wspólnotę.  

 
 

 
INTELIGENCJA EMOCJONALNA 

C
el

e 

Ogólne: Rozwijane kompetencje społeczne: 
 Trening i wzmocnienie współpracy w grupie 

 Trening i wzmocnienie pracy grupowej, uczuć 

grupowych i poczucie przynależności 

 Trening i rozwój świadomości znaczenia wzajem-

nego szacunku  

 Trening i wzmocnienie postaw tolerancji  

 Trening i wzmocnienie wspólnego poczucie 

współodpowiedzialności  

 Rozwój postaw tolerancji 

 Wzmocnienie i rozwój poczucie znaczenia i świa-
domości kompetencji społecznych w praktyce 

 Rozwijanie pozytywnych interakcji z innymi 

dziećmi 

 Jasne wyrażaniu życzeń i potrzeb 

 Negocjowanie z innymi we właściwy sposób 

 Utrzymywanie pozytywnych relacji nawet przy 

braku zgody 

 Akceptowanie i docenianie innych i ich specjal-

nych potrzeb 

 Akceptowanie i docenianie innych, przynależą-
cych do różnych grup etnicznych 
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o
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y 
e
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W krótkim czasie W dłuższym czasie 

 Wzmocnienie wzajemnej świadomości 

 Otwartość 

 Poczucie przynależności do grupy,  zdolność do 
zaopiekowania się i zadbania o wszystkich 

 Lepsza współpraca między dziećmi w grupie, 

rozbicie stereotypów i zachowań wykluczają-

cych innych 

 Wzmocnienie poczucie przynależności, widzial-
ności i dobrego samopoczucia w grupie dzieci 

In
fo
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d
o

d
at
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w

e Okres realizacji Zastosowane podejście pedagogiczne 
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 Dla dzieci młodszych około 2,5 godziny 

 Dla dzieci w średnim wieku około 4 godzin 

 Dla dzieci starszych około 5 godzin 

 Zespołowe uczenie się 

 Dynamika grupowa i reguły 

 Wzmocnienie vs przemoc 

 Narracje 

P
ro

p
o

n
o
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a 
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o
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w
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 dla grupy 4-5 latków  dla grupy 6-7 latków dla grupy 8-10 latków 

1. Spotkanie z marionetką (Nr 
58) 

2. Sieci (Nr 59) 
3. Układanka (Nr 54) 
4. Zagubiony klaun(Nr 4) 
5. Masz ochotę na zabawę z 

nami? (Nr 18) 
6. Nasz wspólny przyjaciel (Nr 

23) 
7. Wspólny rysunek (Nr 8) 
8. Żyjąc razem(Nr 53) 

 

1. Promień przyjaźni (Nr 25) 
2. Łańcuch (Nr 21) 
3. Serce naszej klasy (Nr 9) 
4. Nowa postać (Nr 56) 
5. Definicja przemocy (Nr 42) 
 

1. Karuzela (Nr 2) 
2. Budowa zaufania - rysunek 

(Nr 17) 
3. Mój sekretny przyjaciel (Nr 

20) 
4. Nasze wspólne wartości (Nr 

22) 
5. Kim jesteśmy (Bingo) (Nr 16) 
6. Negocjowanie umowy (Nr 41) 
7. Prawa dziecka - potrzeby i 

oczekiwania (Nr 44) 

K
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  (Zawody Nr 3) 

 Gorąca piłka (Nr 5) 

 Szepty (Nr 11) 

 Pies przewodnik (Nr 12) 

 Gdzie jestem? (13) 

 Żonglerzy (Nr 14) 

 Masz ochotę na zabawę z nami? (Nr 18) 

 Nasz wspólny przyjaciel (Nr 23) 

 piosenka i opowiadanie (Nr 28) 

 Maraton przytulasków (Nr 45) 

 Prawa królika (Nr 48) 

 Ciemny tunel (Nr 51) 

 Nowa postać (Nr 56) 

 Studnia (Nr 57) 

 Spotkanie z marionetką (Nr 58) 

 Wędrująca książka (Nr 60) 

 Kącik rozmów (Nr 63) 

Relaks: 
 

 To jest niesamowite (Nr 72) 

 Finał z muzyką (Nr 73) 

 Masujące kółeczka (Nr 74)  
 
Można dodać kilka ćwiczeń łamiących lody lub roz-
grzewających zgodnie z potrzebami 
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2.9 PAKIET EDUKACYJNY 7: POTRZEBY I PRAWA 

 
 

W tej części zebrano ćwiczenia, które pozwalają na rozwój dziecięcej świadomości i znaczenia wła-
snych praw i potrzeb oraz praw i potrzebach innych, jak również pokazują, w jaki sposób tworzyć 
przestrzeń dla różnych potrzeb w grupie.  
  
Dzieci uczą się o ich własnych potrzebach i potrzebach innych. Uczą się też, w jaki sposób potrzeby te kore-
spondują z pracą i życiem grupy. Ważnym jest, aby ustalić wspólne zasady w klasie, które pozwolą na zgodną 
współpracę. W ten sposób dzieci zrozumieją co znaczy żyć bez przemocy. Dzięki ćwiczeniom z tego pakietu 
dzieci uczą się też sporo o sobie samych. O swoich emocjach, sposobach porozumiewania się, postrzeże-

niach, a także o swoim otoczeniu (komunikacji, strukturach i wymaganiach).  

 
 

 
INTELIGENCJA EMOCJONALNA 

C
e

le
 

Ogólne: Rozwijane kompetencje społeczne: 
 Rozwój świadomości praw dziecka 

 Dyskusja o ochronie dzieci 

 Ustalenie reguł dla ćwiczeń, zabawy i relacji 

 Rozumienie znaczenia i koncepcji działań bez 
przemocy 

 Wsparcie dzieci w rozwoju szacunku dla innych 

 wzmocnienie współodpowiedzialności i szacun-

ku 

 Rozwinięcie świadomości pewności siebie i 

poczucia zaufania 

 Rozumienie wpływu przemocy  

 Identyfikowanie własnych granic 

 Wyrażanie uczuć w formie werbalnej i niewer-

balnej 

 rozwój umiejętności opisywania potrzeb i uczuć 
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o

d
zi

ew
an

y 
e
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W krótkim czasie W dłuższym czasie 

 Podniesienie świadomości potrzeb, chęci i granic 

swoich i innych 

 Wzmocnienie ochrony  dzieci poczucie pewności 

siebie 

 Rozumienie znaczenia współodpowiedzialności i 
szacunku  

 Ustalenie wspólnych reguł w grupie 

 Rozwój poczucie pewności siebie 

 Wzrost kompetencji w werbalnym i niewerbal-
nych wyrażaniu uczuć  
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d
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Okres realizacji Zastosowane podejście pedagogiczne 

Realizacja proponowanego zestawu może zająć od 2,5 
do 3,5 godzin, bez wliczonego czasu na przygotowanie i 
przerwy. 

 Zespołowe uczenie się 

 Dynamika grupowa i reguły 

 Wzmocnienie vs przemoc 

P
r

o
-

o
-

o
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-
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n
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ćw i- eń
 dla grupy 4-5 latków  dla grupy 6-7 latków dla grupy 8-10 latków 

1. Moje ciało (Nr 32) 1. Moje ciało (Nr 32) 1. Części ciała (Nr 32) 
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2. Prawa królika (Nr 48) 
 

2. Prawa królika (Nr 48) 
3. Negocjonowanie umowy (Nr 

41) 
4. Krok do przodu (Nr 43) 
5. Krzycz st stop (Nr 61) 
 

2. Prawa królika (Nr 48)  
3. Prawa dziecka – potrzeby i 

oczekiwania (Nr 44) 
4. Negocjonowanie umowy (Nr 

41) 
5. Krok do przodu (Nr 43) 
6. Krzycz stop (Nr 61) 

K
o
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u
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w
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 Budowa zaufania - rysunek (Nr 17) 

 Pies przewodnik (Nr 12) 

 Maraton przytulasków (Nr 45) 

 Błyszczę jak gwiazda (Nr 47) 

 Mój złoty bucik (Nr 46) 

 Gwiazda tygodnia (Nr 19) 

Relaks: 
 

 To jest niesamowite (Nr 72) 

 Finał z muzyką (Nr 73) 

 Masujące kółeczka (Nr 74)  
 
Można dodać kilka ćwiczeń łamiących lody lub roz-
grzewających zgodnie z potrzebami 
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CZĘŚĆ 3 PODEJŚCIE PEDAGOGICZNE I PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA 
 
 

3.1 WPROWADZENIE 

 
W tej części prezentujemy kilka pedagogicznych i dydaktycznych koncepcji, które w różny sposób odpowiadają 
ćwiczeniom w ZBIORZE ĆWICZEŃ. Koncepcje zostały omówione w następującej kolejności: 
 
• Zespołowe uczenie się 
• Dynamika grupowa i reguły 
• Dziewięć  rodzajów inteligencji i style uczenia się 
• Metody kreatywne 
• Metody narracyjne 
 
Dodatkowo zamieszczono krótkie wprowadzenie do konkretnych NARZĘDZI OCENIAJĄCYCH, odpowiednich dla 
wszystkich rodzajów nauczania włączającego. 
 

 

3.2 INSPIRACJA DLA ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI  

 

 
Należy z całą mocą podkreślić, że celem tej części nie jest przedstawienie pełnej wiedzy na temat poszcze-
gólnych teorii. Celem naszym jest podkreślenie pewnych teorii, które korespondują z celami projektu SIL-
NIEJSZE DZIECI – MNIEJ PRZEMOCY 2.   
 
Jak już napisano w części 1, chcielibyśmy promować i wspierać proces edukacyjno–wychowawczy, w którym 
dzieci poprzez ćwiczenia same doświadczają potrzeby włączenia, zrozumienia, wzajemnego szacunku w po-
zbawionym przemocy środowisku. Mamy nadzieję, że dzieci poprzez ćwiczenia zarówno na poziomie kogni-
tywnym jak i afektywnym nauczą się w jaki sposób wzajemna troska, zaufanie wpływają na dobre samopo-
czucie, poczucie przynależności do grupy i tworzenia wspólnoty. Ćwiczenia wywołują również zarówno z in-
dywidulanego jak i zbiorowego punktu widzenia poczucie bezpieczeństwa. Naczelną ideą jest to, iż dzieci 
mogą nauczyć się potrzeby włączania czy przynależności do grupy, choć nie rozumieją jeszcze tych pojęć na 
poziomie abstrakcyjnym. 

 
Ćwiczenia jednakże mają korzenie w różnych pedagogicznych czy dydaktycznych tradycjach i koncepcjach. 
Owe tradycje i koncepcje mogą w większym lub mniejszym stopniu znajdować odbicie w metodach użytych 
w ćwiczeniach ze ZBIORU SILNIEJSZE DZIECI.  

 
 

 
ZWIĄZEK MIĘDZY ZBIOREM ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI A PODSTAWOWYMI 
KONCEPCJAMI PEDAGOGICZNYMI 
 
Nauczyciel szuka sposobu na zachęcenie do aktywnej współpracy wszystkich dzieci w grupie poprzez dawanie 
im wspólnego zadania polegającego na przeczytaniu i przedyskutowaniu krótkiego tekstu. Ale współpracy tak 
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naprawdę nie ma. Niektóre z dzieci nie biorą udziału we wspólnej pracy. Pozostają bierne lub w swoisty sposób 
trzymają się na uboczu. Dzieci nie stanowią zatem właściwej, pełnej społeczności. Aż wreszcie nauczyciel dzieli 
zadania na poszczególne rodzaje czynności. Niektóre dzieci poproszone są o narysowanie rysunku, podczas gdy 
inne głośno czytają tekst. Inne dzieci potrzebują, aby nauczyciel ponownie opowiedział tekst, gdy one przed-
stawią go w postaci mini przedstawienia, itp. W ten sposób nauczyciel wziął pod uwagę, że dzieci mogą w rów-
nym stopniu uczestniczyć w pracach grupy, jeśli mają szansę uczestniczyć w niej na takich warunkach, jakie im 
najbardziej odpowiadają, używając optymalnych dla nich stylów uczenia się. 
 
Oprócz stylów uczenia się, o których wspomina powyższy przykład, opisujemy kilka pedagogicznych koncepcji i 
zasad, które wydają się mieć duże znaczenie w rozwoju społecznych i emocjonalnych kompetencji dzieci. Te 
koncepcje nie są nowe, są zwykle dobrze znane i opisane w literaturze, jednakże mogą okazać się w konkret-
nych sytuacjach bardzo przydatne. Ćwiczenia jednakże mają korzenie w różnych pedagogicznych czy dydak-
tycznych tradycjach i koncepcjach. Owe tradycje i koncepcje mogą w większym lub mniejszym stopniu znajdo-
wać odbicie w metodach użytych w ćwiczeniach z ZESTAWU.  

Wszystkie odwołania do literatury znajdują się w spisie literatury zamieszczonym w części 56.  
 

 

 
  

                                                           
6
 Illustrations from Kagan, Spencer & Stenlev, Jette: “Cooperative Learning. Undervisning med samarbejdsstrukturer”, 

2006 
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3.3 WPROWADZENIE DO KONCEPCJI ZESPOŁOWEGO UCZENIA SIĘ 

 

ODNIESIENIA DO ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI 
 
Zespołowe uczenie się jest pedagogiczną koncepcją, która na wiele sposobów dotyczy bezpośrednio środo-
wiska edukacyjnego, które promujemy w naszym projekcie poprzez liczne ćwiczenia w ZESTAWIE. 
Skupianie się na zespołowym uczeniu się polega na tym, iż w sytuacjach edukacyjnych uczeń wyrabia w so-
bie umiejętności komunikacyjne i społeczne poprzez współpracę i wspólną naukę. Poprzez struktury zespo-
łowe uczeń aktywnie i na równych zasadach uczestniczy w zadaniach osiągając w ten sposób udział w spo-
łeczności, w nauce, a także w osiągnięciach będących rezultatem procesu.  
Z tego punktu widzenia cele zespołowego uczenia się są w pełni zgodne z celami projektu SILNIEJSZE DZIECI 
– MNIEJ PRZEMOCY 2: wzmocnić kompetencje społeczne i wspólnotę edukacyjną nie pozostawiając miejsca 
dla zachowań agresywnych i powodujących wykluczenie w grupie dzieci. 
 

Związek z ćwiczeniami ze ZBIORU SILNIEJSZE DZIECI 
 
Koncepcja zespołowego uczenia się została zastosowana w kilku pakietach edukacyjnych I ćwiczeniach, na 
przykład: 
 
Pakiet edukacyjny 1: Inteligencja emocjonalna 
• Ćwiczenie  8: Wspólny rysunek 
• Ćwiczenie 63: Kącik rozmów 
 
Pakiet edukacyjny 5: Włączenie 

 Ćwiczenie 24: Sieć 
• Ćwiczenie 54: Układanka 
 
Pakiet edukacyjny 6: Budowanie wspólnoty 
• Ćwiczenie 4: Zagubiony klaun 
• Ćwiczenie 21: Łańcuch 
 
 
 

STRUKTURA W ZESPOŁOWYM UCZENIU SIĘ 
 
Zespołowe uczenie się jest koncepcją pedagogiczno–dydaktyczną wypracowaną przez amerykańskiego badacza 
profesora Spencera Kagana7. Oparta jest ona na idei, iż dzieci najlepiej i najefektywniej uczą się gdy proces edu-
kacyjny zorganizowany jest w strukturach współpracujących, w grupach, które motywują i inspirują do uczenia 
się.  
Zespołowe uczenie się jest oparte na podejściu konstruktywistycznym, w którym Vygotsky definiuje uczenie się 
jako społeczny proces, w którym ważną rolę odgrywają interakcje. Zespołowe uczenie się wymaga w praktyce, 
aby uczniowie poprzez współpracę i interakcje osiągali wspólny tok edukacyjny wokół konkretnego problemu. 
Ważne jest, aby każdy uczestnik grupy brał udział w procesie, w którym występuje podział obowiązków i wspól-
ne wysiłki aby rozwiązać problem.   
Idea ustrukturalizowanego zespołowego uczenia się uwydatnia formy interakcji jakie zachodzą pomiędzy 

uczniami, którzy wspólnie starają się rozwiązać dany problem. Można je zdefiniować jako organizacyjne i meto-

dologiczne struktury, które krok po kroku  wspierają proces rozwiązywania problemów przez uczniów, a w ten 

                                                           
7 Kagan, S. & Kagan, M.: “Cooperative Structures for Teambuilding”. Kagan Publishing 1997 
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sposób zapewniają zarówno indywidulane jak i zbiorowe uczenie się. Struktury owe są zbudowane, aby ustalić 

ramy dla uczniowskiej wspólnoty uczenia się. Zapewniają one, iż każdy uczeń, niezależnie od poziomu wiedzy 

czy innych założonych czynników będzie miał wpływ na rezultat i udział we wspólnym osiągnięciu. Spencer Ka-

gan rozwinął wiele takich struktur, które w różny sposób wspomagają społeczne, poznawcze i komunikacyjne 

umiejętności. Jednym z podstawowych założeń tej koncepcji jest to, iż te interaktywne struktury są najważniej-

szym czynnikiem motywującym do nauki. Wspólnota i interakcja pojmowane są jako kluczowe elementy proce-

su uczenia się. 

 
 

PEDAGOGICZNE I DYDAKTYCZNE ZASADY W ZESPOŁOWYM UCZENIU SIĘ  
 
Struktury w zespołowym uczeniu się są oparte na następujących zasadach: 
 
Zasada JEDNOCZESNEJ INTERAKCJI zdaje się oczywista w pracy grupowej i w innych zespołach, których praca 
opiera się na współpracy. Praca w grupie powoduje, że każdy uczeń ma możliwość uczestnictwa i zabrania głosu 
w czasie lekcji. 
 
Zasada POZYTYWNEJ WSPÓŁZALEŻNOŚCI  mówi o pozytywnej i niezbędnej roli, jaką każdy uczeń pełni w grupie. 
Wskazuje ona, że rezultat pracy grupy zależy od wkładu każdego poszczególnego ucznia i jego umiejętności. 
Minimalizuje ona negatywne współzawodnictwo i preferuje wzajemne zadowolenie z umiejętności innych, a nie 
zazdrość. 
 
Zasada INDYWIDUALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI dotyczy w tym wypadku odpowiedzialności za to, czego ucznio-
wie się nauczyli, jak rozpracowali temat i jakiego rodzaju wsparcia mogą potrzebować od innych, aby rozwiązać 
zadany problem. W ten sposób odpowiedzialność indywidualna może być tłumaczona jako odpowiedzialność za 
swój własny proces uczenia się.  
 
Zasada RÓWNEGO UCZESTNICTWA dąży do zapewnienia, że uczniowie faktycznie zaangażują się w zespołowe i 
wspólne uczenie się. Równe uczestnictwo jest również sposobem na zapewnienie, iż każdy uczeń zostanie do-
strzeżony, a co więcej, że jest uprawniony do wystąpienia publicznego i powiedzenia tego, co ma do powiedze-
nia.  
 
 
 

DZIEDZINY UCZENIA SIĘ 

 
Struktury w zespołowym uczeniu się wspomagają różne typy uczenia się – lub dziedziny uczenia się, jak nazywa 
się je w niniejszej koncepcji. Dziedziny uczenia się są następujące: 
 
 

 Społeczne uczenie się: struktury wspomagające budowanie zespołu lub zespołu klasowego. 
 Poznawcze uczenie się: struktury wspomagające widzę, umiejętności poznawcze i myślowe. 
 Komunikacyjne uczenie się: struktury wspomagają umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności dzie-

lenia się wiedzą 
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3.4 WPROWADZENIE DO DYNAMIKI GRUPOWEJ I REGUŁ 

 

ODNIESIENIA DO ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI 
 
Koncepcja dynamiki grupowej jest pedagogiczno-dydaktycznym zastosowaniemm jako integralna i naturalna 
część ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI. Koncepcja reguł grupowych jest metodą wspierającą i promującą 
wspólne odczuwanie i współodpowiedzialność w grupie.  
 
Zrozumienie dynamiki grupy i form struktur społecznych wewnątrz grupy jest dla nauczyciela szalenie istotne. 
Kiedy skupiamy się na włączaniu, przeciwdziałaniu przemocy, wzajemnym poszanowaniu i równości w grupie 
dzieci, wgląd w odpowiednią fazę rozwoju jest bardzo pomocny. Co więcej, proces włączania i budowania 
społeczności może zawodzić na każdym etapie rozwoju, jeśli nauczyciel nie będzie brał pod uwagę dynamiki i 
struktury grup nieformalnych w klasie szkolnej. Zrozumienie struktury i dynamiki danej grupy jest ważnym 
elementem naszego funkcjonowania już od przedszkola. To właśnie tam większość dzieci spotyka się po raz 
pierwszy z grupą formalną i nieformalną. Uczestnictwo w grupie formalnej I nieformalnej jest kluczowe dla 
procesu socjalizacji i staje się wyzwaniem dla właściwych reakcji w relacjach społecznych i trudnych sytua-
cjach.  
 
Przyjęta koncepcja dynamiki grupowej i procesu ustalania społecznych reguł w grupie została wykorzystana w 
definiowaniu celów ćwiczeń i projektowaniu ćwiczeń w ZBIORZE SILNIEJSZE DZIECI, tak aby wzmacniać ich 
społeczne kompetencje i wzajemną świadomość, jak również zaufanie w grupie dzieci w środowisku szkolnym 
i przedszkolnym 
 

Związek z ćwiczeniami ze ZBIORU SILNIEJSZE DZIECI 
 
Koncepcja dynamiki grupowej wykorzystania została na przykład: 
 
Pakiet edukacyjny 1: Inteligencja emocjonalna 
• Ćwiczenie 7: Zabawa w dzielenie się 
• Ćwiczenie 48: Prawa królika 
 
Pakiet edukacyjny 2: Zarządzanie konfliktem 
• Ćwiczenie 41: Negocjowanie umowy 
• Ćwiczenie 55: Supełek 
 
Pakiet edukacyjny 7: Potrzeby i prawa 
• Ćwiczenie 32: Części ciała 
 
 
 

CZYM JEST GRUPA? 
 

Z punktu widzenia społecznego lub psychopedagogicznego troje ludzi tworzy już grupę. Grupa może mieć cha-

rakter formalny lub nieformalny. Grupy formalne składają się z ludzi, którzy są ich członkami nie z uwagi na 

swoje upodobania czy preferencje, ale należą do niej z jakiegokolwiek powodu formalnego. Taka grupa ma 

zwykle ścisłe zasady funkcjonowania, hierarchię, wspólne cele i zadania. Są to np.: zespól w firmie, zespół ra-

towniczy, czy przede wszystkim: klasa szkolna. 

 
Grupy nieformalne ludzie tworzą z własnej woli: mogą skupiać się wokół wspólnego celu, zainteresowań, prefe-
rencji. Grupy nieformalne są bardziej elastyczne i lepiej przystosowane do budowania relacji interpersonalnych, 
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jednakże, zwłaszcza z perspektywy grup formalnych, cechy grup nieformalnych mogą mieć negatywny wpływ 
na ustanowione zasady.  
 
Klasa szkolna składa się z dwóch powyższych rodzajów grup: na bazie grupy formalnej, jaką jest klasa, tworzą się 
grupy nieformalne: paczki, grupki przyjacielskie. Rola nauczyciela staje się w takim przypadku szalenie ważna, 
ponieważ od tego, jaki przyjmie on styl zarządzania klasą, będzie zależeć zarówno struktura jak i dynamika gru-
py. 
 
 

STRUKTURA GRUPOWA 
 
Każda grupa społeczna posiada swą strukturę (podejście statyczne) oraz dynamikę (podejście dynamiczne). 
Struktura grupy może być rozpatrywana w trzech obszarach:  
 

1. Struktura hierarchii.  Jej przejawem są role pełnione w obrębie grupy: w grupie formalnej (klasie), 
nauczyciel jest zarządzającym, podczas gdy uczniowie muszą się podporządkować jego poleceniom. 
Jednakże ważne jest, aby uczniowie brali czynny udział w procesie tworzenia zasad, którym mają się 
podporządkować, czyniąc nauczyciela „strażnikiem” owych zasad, a nie ich „dawcą”. W grupach 
nieformalnych zwykle są liderzy i osoby podporządkowane. Grupa nieformalna może mieć więcej 
niż jednego lidera, to zależy od siły osobowości danej jednostki i jej charyzmy. 

 
2. Struktura komunikacji. Odnosi się ona do społecznych interakcji wewnątrz grupy: w grupach for-

malnych jest ona wyznaczona niejako z góry przez obowiązujące zasady i zwyczaje, natomiast w 
grupach nieformalnych wypracowane zostają swoiste formy komunikacji, które są ważnym czynni-
kiem wskazującym przynależność do grupy.  

 

3. Struktura socjometryczna. Jest to struktura relacji pomiędzy członkami grupy.  
 
Dla nauczyciela ważne jest, aby pamiętał, że jego wpływ na grupę formalną jest oczywisty, podczas gdy relacja 
między nim a grupami nieformalnymi jest bardzo złożona. Nauczyciel powinien mieć wiedzę o istniejących gru-
pach nieformalnych w klasie, ale nie jest możliwe (a wręcz może okazać się bardzo szkodliwe), aby próbował 
stworzyć struktury grup nieformalnych. To co może zrobić, mając wiedzę o pierwszym typie struktury, to wpły-
wać na drugi typ. Trzeci typ to niezwykle delikatna materia, która wymaga dużego pedagogicznego wyczucia. 
 
 

DYNAMIKA GRUPOWA 

Istnieją trzy zasadnicze etapy rozwoju klasy jako grupy społecznej 
 

1. Etap poznawania. Na tym etapie uczniowie poznają się, odnajdują się w nowym środowisku, grupy nie-
formalne póki co nie istnieją.  
 
Co nauczyciel powinien: zbierać informacje o uczniach: ich imiona, zainteresowania, charakterystyki, to, 
co dzieci lubią; ułatwiać i wspierać poznawanie się uczniów, tworzyć pozytywną atmosferę do asymilo-
wania się klasy; wszelkie ćwiczenia służące przełamywaniu barier są na tym etapie bardzo dobre. Do-
brze jest pozwalać dzieciom pracować w małych, mieszanych grupach. Na końcu tego etapu dobrze jest 
wypracować wspólnie zasady współpracy. 

 
2. Etap integracji. Dzieci zawiązaują więzi. Czują się bezpieczniejsze i bardziej pewne siebie w klasie. 

Zmniejsza się lęk przed niezaakceptowaniem ich. 
 
Co nauczyciel powinien: Być strażnikiem norm i zasad ustalonych przez grupę w czasie poprzedniego 
etapu. Na tym etapie jakakolwiek działalność poprawiająca procesy komunikacyjne jest odpowiednia. 
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3. Etap samorealizacji. Jest to najdłuższy i najbardziej złożony etap i najbardziej dynamiczny. Dzieci mają 
poczucie wspólnoty. Prezentują też szeroki wachlarz uczuć, które wyrażają: od entuzjazmu, chęci do 
wspólnej pracy, do bierności, złości czy agresji. Grupa nieustanie pracuje nad rozwiązaniami wewnętrz-
nych problemów. 
 
Co nauczyciel powinien: Obserwować procesy komunikacji, łagodzić konflikty, podnosić poziom pewno-
ści siebie u dzieci. Na tym etapie należy podnosić umiejętności: wyrażania uczuć, radzenia sobie z nimi, 
a także umiejętności współpracy i komunikacji. 
 

Każdy etap wywodzi się z poprzedniego, zatem zidentyfikowanie odpowiedniego etapu jest najważniejszym 
czynnikiem warunkującym właściwą interpretację zachowań dzieci, a przez to również najważniejszym czynni-
kiem doboru metod działania nauczyciela. 
 

Powinno się również pamiętać, że wszystkie realizowane ćwiczenia powinny łączyć te trzy etapy: w przedszko-

lach i szkołach zgodnie ze stylem współpracy:  

 

1. RÓWNOLEGŁYM – dzieci bawią się lub uczą wspólnie, ale niezależnie (w tym samym czasie). 

 

2. WSPÓLNYM – dzieci bawią się lub uczą wspólnie,  działając wspólnie w sposób spontaniczny. 

 

3. WSPÓŁDZIAŁAJĄCYM – dzieci działają zgodnie z przyjętymi zasadami współpracy. 

 

Wybór odpowiedniego rodzaju aktywności jest bardzo ważny i zależy od wielu czynników, takich jak osobowość 

dzieci w grupie, lecz przede wszystkich związany jest z procesami dynamiki grupowej. 
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3.5 WPROWADZENIE DO DZIEWIĘCIU TYPÓW INTELIGENCJI I STY-
LÓW UCZENIA SIĘ 

 

ODNIESIENIA DO ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI 
 
Zarówno teoretyczno-metodologiczne podejście związane ze stylami uczenia się, jak i dywersyfikacja typów 
inteligencji są bezpośrednio i pośrednio odzwierciedlone w ZBIORZE ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI. Oba te po-
dejścia łączy wspólna koncentracja na wspieraniu dziecięcych sposobów uczenia się, rozwiązywania proble-
mów oraz co najważniejsze rozwijaniu talentów i inteligencji W obu podejściach podkreśla się, że każde dziec-
ko ma swój unikalny styl uczenia się i inteligencji. Dlatego też wychowawcy i nauczyciele, szkoły i instytucje 
edukacyjne powinny tworzyć ramy praktyczne i pedagogiczne, rozwijające ich szczególne style i profile.  
 
Celem prezentowanych ćwiczeń było zastosowanie obu tych podejść, taka by wzmocnić wpływ na rozwój 
dzieci, ich inteligencji, jak również zdolności do samo-rozumienia i samo-kontroli (wewnętrznej). Takie podej-
ście oraz rozumienie wielowymiarowości inteligencji i potencjału jakie ze sobą niesie, odgrywają znaczącą rolę 
wtedy, kiedy nauczyciel chce rozwinąć pełną szacunku współpracę wśród dzieci. Dziecięca zdolność do doce-
niania się nawzajem jest promowana kiedy dzieci zdają sobie sprawę, w jaki sposób i jaki mogą wnieść wkład 
w grupę, i jak zyskać szacunek dzięki indywidualnym talentom i inteligencji.  
 
Jednakże skupienie się na stylach uczenia się wymaga dostosowania środowiska edukacyjnego do preferencji i 
potrzeb różnych dzieci w grupie. Z tego punktu widzenia style uczenia się odnoszą się pośrednio do włączania, 
wszystkich uczniów w proces, budowania zespołu wokół procesu edukacyjnego, również na etapie przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym. Wiele ćwiczeń z ZESTAWU ma na celu promowanie wzajemnego szacunku i 
świadomości zespołowej pomiędzy dziećmi, z których każde wnosi do grupy różne umiejętności i zdolności. 
Jest to faktycznie osnową całego przygotowanego przez nas materiału. Dlatego też ciągłe urozmaicanie stylów 
uczenia się jest ważnym środkiem do budowania wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy dziećmi. 
 

Związek z ćwiczeniami ze ZBIORU SILNIEJSZE DZIECI 
 
Koncepcja wielowymiarowości inteligencji oraz stylów uczenia się została wykorzystana w kilku ćwiczeniach w 
ZBIORZE SILNIEJSZE DZIECI, na przykład: 
 
Pakiet edukacyjny 1: Inteligencja emocjonalna 
• Ćwiczenie 9: Serce naszej klasy 
 
Pakiet edukacyjny 3: Budowanie pewności siebie 
• Ćwiczenie 17: Budowa zaufania - rysunek 
 
Pakiet edukacyjny 4: Różnorodność i rozumienie wielokulturowości 
• Ćwiczenie 41: Negocjowanie umowy 
• Ćwiczenie 55: Supełek 
 
Pakiet edukacyjny 6: Budowanie wspólnoty 
• Ćwiczenie 23: Nasz wspólny przyjaciel 
 

 

GŁÓWNE RODZAJE INTELIGENCJI 
Na przestrzeni lat pojawiło się wiele teorii tłumaczących czym jest inteligencja. Większość z nich łączyła inteli-
gencję z ludzkim umysłem i jego możliwościami. W ciągu ostatnich dziesięcioleci badania nad inteligencją zao-
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wocowały dwiema zasadniczymi konkluzjami: inteligencję można wzmacniać i podnosić oraz istnieją różne typy 
inteligencji. 
 
Inteligencję można rozumieć jako tendencję lub psychobiologiczną możliwość, która może zostać wypełniona 
lub nie w zależności od kilku środowiskowych i kulturowych czynników. Oznacza to, iż inteligencja nie jest jed-
nowymiarowa i statyczna, nie jest ustalona raz na zawsze ani wrodzona. Przeciwnie: inteligencja jest wieloraka i 
może być modyfikowana, z możliwością rozwoju i odpowiedniego stymulowania. Najbardziej popularną i jedną 
z najnowszych jest teoria Gardnera, wedle której istnieje dziewięć typów inteligencji, które można podzielić na 
cztery grupy: inteligencja konwencjonalna, ekspresyjna, personalna i nowa: 
 

Grupa inte-

ligencji 

Typ inteligencji Charakterystyka inteligencji 

K
o

n
w

en
cj

o
n

al
n

a 

Językowa Zdolność do nauki i  używania języka mówionego i pisanego oraz do 

nauki języków obcych. Umożliwia wyrażanie się o rzeczach, emo-

cjach i doświadczeniach przy pomocy słów. Dzieci z tym rodzajem 

inteligencji lubią pisać, są dobre w wypracowaniach, poezji, rozwią-

zują chętnie krzyżówki, lubią opowieści. 

Logiczno - mate-

matyczna 

Zdolność do liczenia, określania ilości, rozważania propozycji i hipo-

tez, rozwiązywania zadań matematycznych. Umożliwia używanie 

abstrakcyjnych myśli o charakterze symbolicznym. Dzieci z tym ro-

dzajem inteligencji lubią matematykę, rozwiązywanie zagadek lo-

gicznych, gry strategiczne czy eksperymenty. Lubią wzory, dzielenie, 

kategoryzację, relacje. 

Ek
sp

re
sy

jn
a 

Muzyczna Umiejętność komponowania, odgrywania i ulepszania wzorców 

muzycznych. Dzieci z inteligencją muzyczną śpiewają nawet pod 

nosem, lubią śpiewanie, imitowanie dźwięków. Często „bębnią” 

rękoma lub palcami. Czasem rozpoznają dźwięki, które umykają 

innym. 

Kinestetyczno – 

ruchowa 

Umiejętność do wykorzystywania ciała w konkretnym celu lub wy-

twarzania czegoś. Dzieci z taką inteligencją są w ciągłym ruchu. 

Lubią każdego rodzaju sport, często przebywają na dworze, lubią 

tańczyć. 

Przestrzenna Umiejętność rozpoznawania i manipulowania wzorami przestrzen-

nymi. Jest to umiejętność do postrzegania świata w trzech wymia-

rach. Dzieci z tą inteligencją lubią labirynty, rysunki, mapy. Spędzają 

dużo czasu na marzeniach. 

P
er

so
n

al
n

a 

Intrapersonalna Umiejętność rozumienia siebie samego i samoregulacji. Dzieci z  

tym rodzajem inteligencji są nieśmiałe, doskonale zdają sobie spra-

wę ze swoich własnych uczuć i motywacji. 

Interpersonalna Umiejętność rozumienia intencji, motywacji i potrzeb innych osób. 

Dzieci z łatwością do komunikowania się, liderzy grup rówieśniczych 

są zdecydowanie wyposażeniw ten rodzaj inteligencji. 

N
o

w
a 

Przyrodnicza Umiejętność obcowania z florą i fauną i interakcji ze środowiskiem 

naturalnym. Dzieci z tą inteligencją lubią przebywać na łonie natury, 

kochają zwierzęta i rośliny. 
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Egzystencjalna Umiejętność  ustawienia siebie wobec kosmosu, stawianie wielkich 

pytań egzystencjalnych, doświadczania  odczuć o wielkiej intensyw-

ności, lub stanów świadomości takich jak miłość czy kreatywność.  

 
 
Każda z tych inteligencji jest powiązana z pięcioma zmysłami i generalnie może być aktywizowana poprzez 
wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, komunikację z innymi, intuicję, metapoznanie czy duchową introspekcję. Fakt, 
że dziecko wykazuje szczególny rodzaj zainteresowań, nie oznacza, że nie ma innych rodzajów inteligencji.  
Każdy człowiek posiada wszystkie dziewięć inteligencji, ale nie każda z nich jest rozwinięta w takim samym 
stopniu. W większości przypadków dwie lub trzy inteligencje rozwijają się bardziej niż inne. Wszyscy mamy moż-
liwość rozwijania każdego rodzaju inteligencji, ale aby to uczynić powinniśmy rozwijać je w różnym czasie a 
następnie regularnie ich używać. Zapewniając możliwość stworzenia sytuacji dydaktycznych, które wesprą róż-
ne rodzaje inteligencji, nauczyciel wzmacnia możliwości edukacyjne dzieciom z różnymi typami i poziomami 
inteligencji. 
 

 
 
 

OPTYMALIZACJA UCZENIA DZIĘKI RÓŻNYM STYLOM UCZENIA SIĘ 

 
Teoria i koncepcja stylów uczenia się rozwinęła się za sprawą amerykańskich naukowców: Rity i Kennta Dunn w 
latach 70-tych dwudziestego wieku. Polegała ona generalnie na stwierdzeniu, że każdy ma indywidualny sposób 
uczenia się, a co więcej, owe sposoby uczenia się wspierane są wówczas, gdy środowisko edukacyjne jest w 
stanie reagować na ów indywidualny styl uczenia się. W rezultacie, środowiska edukacyjne mogą być zorgani-
zowane w taki sposób, że dla niektórych dzieci są one frustrujące i hamują ich rozwój. Dlatego też, tworzenie 
silnej społeczności klasowej, zrozumienie międzykulturowe pomiędzy dziećmi może być determinowane w spo-
sób bezpośredni lub pośredni przez indywidualne style uczenia się dzieci. Stąd jest rzeczą bardzo ważną dla 
nauczycieli, aby zdawali sobie sprawę z owych stylów uczenia się w grupie, w szczególności podczas pracy nad 
budowaniem społeczności czy rozwojem wzajemnego szacunku u dzieci. 
 
 
 

MODEL STYLÓW UCZENIA SIE 
Model stylów uczenia się autorstwa Dunn & Dunn jest szeroko znany w świecie edukacji, jednakże rzadko jest 
używany w praktyce: 
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Wedle tego modelu wiele różnych elementów i stymulatorów jest istotnych i może mieć wpływ na proces 
uczenia się dzieci. Wśród nich są:  
 

 Elementy ŚRODOWISKOWE i skutki warunków zewnętrznych, takich jak oświetlenie czy inne elementy 
fizycznego wyposażenia klasy 

 

 Elementy EMOCJONALNE i motywacja dzieci, a także podejście strukturalne do samego procesu eduka-
cyjnego 

 

 Elementy SPOŁECZNE i preferencje dzieci do pracy samodzielnej bądź grupowej 
 

 Elementy FIZJOLOGICZNE oraz możliwości poznania zmysłowego i percepcyjnego, takie jak: słuchowe, 

wzrokowe, kinestetyczne lub dotykowe  

 

 Elementy PSYCHOLOGICZNE i indywidulane podejście dzieci do procesu uczenia się, takie np. jak: po-
dejście analityczne czy impulsywne.   

 
Powyższe elementy odnoszą się przede wszystkim do indywidualnego uczenia się. Jednakże mają również 
wpływ na to, czy i w jaki sposób dzieci uczą się razem.  
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3.6 WPROWADZENIE DO METOD KREATYWNYCH 

 
ODNIESIENIA DO ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI 
 
 
Kreatywność i metody kreatywne uczenia się są elementem łączącym we wszystkich ćwiczeniach ze ZBIORU 
SILNIEJSZE DZIECI. Najważniejszą przyczyna włączenia metod kreatywnych w naszym podejściu, jest fakt, że 
kreatywność jest jedną z podstawowych kompetencji oraz naturalnym potencjałem wielu dzieci, również tych 
wyalienowanych z tradycyjnych metod nauczania. Dlatego też koncepcja wykorzystania metod kreatywnych i 
dziewięciu inteligencji zostały ściśle zastosowane podczas tworzenia zbioru.  
 
John Dewey8, psycholog, socjolog i badacz edukacji stwierdził, że szkoła nie jest naturalnym sposobem przy-
gotowywania dzieci do życia, jest tylko częścią życia. Dlatego też, ci nauczyciele, którzy potrafią zintegrować 
twórczość z codziennym nauczaniem oraz dzięki badaniom i wiedzy profesjonalnej, pomagają uczniom zaan-
gażować się w ważną i celową pracę, która łączy ich szczęście z zadowoleniem innych.  
 
Środowisko szkolne może być miejscem, w którym dzieci doświadczają rozwoju dzięki współpracy z rówieśni-
kami, mogą poczuć spełnienie uzyskane przez jednoczącą siłę sztuki, wolność nauki i wyrażania siebie w spo-
sób, który najlepiej odpowiada ich rodzajowi inteligencji, doświadczyć uczuć i empatii ze strony innych, takie 
środowisko może zmienić impulsywną agresję w potrzebę współpracy i doświadczania z niej radości  
Ta koncepcja znalazła odzwierciedlenie w przyjętych wartościach i założeniach projektu STRONGER CHIL-
DREN. Wiele z ćwiczeń zamieszczonych w ZBIORZE opiera się na zabawach wykorzystujących sztukę, szczegól-
nie tworzenie muzyki, słuchanie, rysowanie.  
 

Związek z ćwiczeniami ze ZBIORU SILNIEJSZE DZIECI 
 
Metodologiczne założenia kreatywności zostało wykorzystane przekrojowo w ćwiczeniach w ZBIORZE SILNIEJ-
SZE DZIECI, na przykład: 
 
Pakiet edukacyjny 1: Inteligencja emocjonalna 
• Ćwiczenie 28: Piosenka i opowiadanie 
 
Pakiet edukacyjny 3: Budowanie pewności siebie 
• Ćwiczenie 29: Karty emocji 
 
Pakiet edukacyjny 3: Budowanie pewności siebie 
• Ćwiczenie 26: 100 Lat! 
 
 
 

SPOŁECZEŃSTWO POTRZEBUJE UMIEJĘTNOŚCI KREATYWNEGO ROZWIĄZY-
WANIA PROBLEMÓW 
 

Wiele szkół, szczególnie ulokowanych w ubogich dzielnicach skupia się w procesie nauczania na podstawowych 

umiejętnościach, sprawdzaniu wiedzy i utrzymywaniu dyscypliny. Wszystko oparte jest na zakazach: nie rozma-

wiaj, nie ruszaj się, ni dotykaj, nie śmiej się, nie wychodź poza linię oraz pracuj samodzielnie. Szkoły stają się 

                                                           
8
 For instance: Dewey, John: “The School and Society: three lectures by John Dewey”. University of Chicago Press, 1907. 

Elkjær, B. m.fl.: “Dewey i dag. En håndsrækning til læreruddannelsen. Forlaget Unge Pædagoger, 2007. 
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miejscem tylko obowiązku. W XXI wieku wymaga się jednak kreatywnego rozwiązywania problemów i pracy 

zespołowej. Metody kreatywne, wykorzystujące sztukę dostarczają dokładnie umiejętności tego sposobu my-

ślenia i pracy, jaki jest potrzebny w nowym tysiącleciu: 

 

• Myślenia abstrakcyjnego – analizy, syntezy, ewaluacji, krytycznego osądu 

• Wyobraźni i kreatywności skoncentrowanej szczególnie na wartości i jakości końcowego produktu 

• Rozważnego podejmowania ryzyka i eksperymentowania 

• Pracy zespołowej polegającej na wspólnym rozwiązywaniu problemów  

• Kompetencji technologicznych 

• Elastyczności w myśleniu i doceniania różnorodności 

• Samodyscypliny, uporu i zdolności podejmowania inicjatywy.  

 
Edukacja zintegrowana ze sztuką ma wiele pozytywnego związku z uczęszczaniem do szkoły, obniżeniem po-
ziomu przestępczości, umiejętnościami komunikacyjnymi, pewnością siebie, jak również nabywaniem umiejęt-
ności zawodowych, szczególnie w grupach zagrożonych. Wykorzystywanie sztuki w edukacji związane jest także 
z lepszymi wynikami edukacji akademickiej i obniżeniem poziomu przestępczości wśród młodzieży. 
 
 

SZTUKA I KREATYWNOŚĆ WSPIERAJĄ NAUKĘ 
 
Badania wskazują, że dzieci angażowane w działalność artystyczną są lepiej przygotowane do rozpoczęcia szko-
ły9. Doświadczenie sztuki może stworzyć “czarowną przestrzeń”10, która  głęboko wpływa na postawy wobec 
nauki. Dzieci, które od niemowlęctwa słyszały i śpiewały rymowanki (literatura i muzyka) szybciej rozwijają 
umiejętności językowe w czytaniu i pisaniu.  Tańczą, śpiewają, śmieją się i uczą kochać język i naukę.  Poznają 
znaczenia przez kredę, farby, glinę, wyklejanki, uczą się podejmowania ryzyka, eksperymentowania i rozwiązy-
wania problemów. Doświadczają, w jaki sposób mogą indywidualnie wykorzystać materiały, tak aby formować 
je zgodnie z własną wolą i satysfakcją, uwielbiają manipulować kolorem, liniami, kształtami i fakturą. Ta przy-
jemność może trwać przez całe życie. 
 
Nauka oparta na sztuce tworzy również bardziej pozytywne środowisko w szkole.11. Atmosfera i sztuka zmienia-
ją klasę szkolną w miejsce odkryć. Dzieci łatwiej współpracują z nauczycielem, a integracja staje się łatwiejsza. 
Ponieważ nauczyciel skupia się na odkrywaniu ukrytego potencjału i silnych stron, zmienia się również dynami-
ka między nauczycielem a uczniem.  
 
Wychowawcy, którzy angażują się w różne projekty wykorzystujące sztukę, obserwują jak uparte stają się dzieci 
w przezwyciężaniu trudności, kiedy pracują w środowisku zorientowanym na sztukę. Dzieci stają się ożywione i 
energiczne, co służy im również na co dzień. Tacy nauczyciele podkreślają, że “nie mogą uczyć demokracji par-
tycypacyjnej w autorytarnym środowisku”, ani że nie potrafią “pogłębić zdolności do namysłu w klasie usztyw-
nionej rutyną i cynizmem”12. 
 
 

DROGI POZNANIA 
Given13 twierdzi, że dzieci mają potrzeby poznawcze (na przykład potrzebę wiedzy i obserwacji siebie), potrzeby 
emocjonalne (na przykład poczucie dumy z wysiłku), potrzeby społeczne (na przykład przynależności) i potrzeby 
fizyczne (potrzebę ruchu). Metody wykorzystujące sztukę potrafią zintegrować wielowymiarowość potrzeb i 
psychicznych i fizycznych. Nauczyciel potrafi skomponować zajęcia, tak aby jednocześnie prowokować, dostar-

                                                           
9
 Welch, 1995 

10
 Lewis, 2002 

11
 Deasy, 2002  

12
 Grumet, 2004 

13
 Given, 2002  
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czać przeżyć artystycznych, koncentrować i angażować fizycznie. Nauczyciel wykorzystuje moc emocji do pobu-
dzenia nauki poprzez uznanie, że każda myśl, decyzja i reakcja towarzysząca często zależy od emocji. 
Nauczanie oparte na sztuce aktywizuje wszystkie zmysły percepcyjne. W rezultacie, sztuka zmienia sposób my-
ślenia i odczuwania, ponieważ uaktywnia alternatywne kanały percepcji i ekspresji, w tym poruszania się i doty-
kania. Myślenie oparte na obrazach, a nie na słowie, pozwala myśleć bez słów. Obrazy wizualne, dźwiękowe, 
emocjonalne i fizyczne poruszają nasze umysły i ciała i są odtwarzane za pomocą tańca, teatru, muzyki i sztuki. 
Strategie nauczania oparte na sztuce, rozgrzewające, oparte na zadawaniu pytań otwartych i opisowej informa-
cji zwrotnej aktywizują poznawczo, emocjonalnie i fizycznie. 
 
Zintegrowanie sztuki tworzy bardzo stymulujące środowisko uczenia się, wykorzystując materiały plastyczne, 
narzędzia i strategie zwiększa możliwości pobudzenia sensorycznego. W klasie, gdzie sztuka jest wykorzystywa-
na powszechnie, dzieci pracują w grupach na całej przestrzeni. Teatr i taniec pozwala dzieciom poruszać się i 
czuć kinestetycznie. Dziecięca bierność zastąpiona zostaje rzeczywistym zaangażowaniem dłoni i ciała w rozwią-
zywanie problemów.  
 

 

INTELEKTUALNY WPŁYW SZTUKI 
Żeby rozumieć i tworzyć przez sztukę potrzebny jest wyższy poziom świadomości. 
 
KOMUNIKACJA: 
Sztuka jest nierównoległym symbolicznym językiem, który istnieje, ponieważ nie wszystkie myśli mogą być wy-
rażone za pomocą słów. Poprzez sztukę, dzieci zachęcane są do ekspresji rozumienia wykorzystującego różne 
inteligencje. Sztuka oferuje im możliwości alternatywne do tradycyjnych środków wyrazu syntetyzujących treści 
(na przykład pisanie opowiadań, wierszy, piosenek, tworzenie gier, rysowania, rzeźbienia albo tańca). 
 
TREŚĆ SZTUKI: 
Sztuka nie jest tylko procesem tworzenia. Światowe obiekty sztuki potrafią zmieniać serca i umysły. 
 
TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: 
Jest to proces służący konstruowaniu znaczeń i jest głównym elementem sztuki. Pozwala na szukanie połączeń i 
syntetyzowanie różnych rozwiązań. 
 
MYŚLENIE KRYTYCZNE 
Jest niezbędne do oceny jakościowej dzieła, krytyka koncentruje się na analizie szczegółów, wzorów, opracowu-
je fakty i wdraża kryteria do formułowania sądów. 
  
 

SPOŁECZNY WPŁYW SZTUKI 
Odczytanie sensu sztuki jest uzależnione od społecznych uwarunkowań 
 
KULTURA: 
Poprze sztukę utrwalają się sposoby i warunki życia ludzkiego na przestrzeni wieków. Tworzą się również bogate 
podstawy do rozwoju dzięki pozytywnemu klimatowi w klasie i grupie.  
 
KOOPERACJA: 
Sztuka angażuje dzieci w proces grupowego rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie ich poprzez dramę i 
taniec jest typowe dla pracy grupowej, a uczestnicy jednocześnie oglądają i tworzą sztukę wizualną, w parach, 
trójkach lub w całej grupie. Dzięki słuchaniu siebie nawzajem i swoich odczuć i przemyśleń na podstawie wysłu-
chanych fragmentów muzyki, lub obejrzanych obrazów, gdzie każdy ma szansę przedstawienia swojej interpre-
tacji i poznania perspektywy innych tworzą się nowe związki i relacje w grupie.  
 
WSPÓLNOTA 
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Sztuka tworzy poczucie przynależności oparte na szacunku i uznaniu charakterystycznego wpływu na każdą 
osobę. 
 
WSPÓŁODCZUWANIE: 
Sztuka tworzy zdolność empatii dzięki doświadczeniu otwierającemu nowe perspektywy. 
 

 

OSOBISTY I EMOCJONALNY WPŁYW SZTUKI: 

Sztuka angażuje emocje i odzwierciedla osobiste wartości. 
 
ZAANGAŻOWANIE: 
Sztuka nierozłącznie rozwija motywację, ponieważ angażuje całościowo. Upór, oparty na ciekawości i dokony-
waniu wyborów, daje satysfakcję i nagradza poświęcenie. 
 
KONCENTRACJA: 
Sztuka skupia uwagę i rozwija koncentrację dzięki emocjonalnemu zniewoleniu. 
 
ZAUFANIE: 
Sztuka rozwija odwagę do podejmowania ryzyka i dumę ze znalezienia wyjątkowego sposobu rozwiązania pro-
blemu. 
 
KOMPETENCJA/KONTROLA: 
Sztuka rozwija umiejętności pracy z narzędziami i materiałami, co pozwala kontrolować świadomość. 
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3.7 WPROWADZENIE DO METODY NARRACYJNEJ 

 

ODNIESIENIA DO ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI 
 
 
Jako podejście pedagogiczno-psychologiczne metoda narracyjna, jak inne metody kreatywne jest stałym ele-
mentem ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIESZE DZIECI. Metoda narracyjna jest głównie związana z praktyką terapeu-
tyczną, ale równie dobrze została przyjęta w środowisku pedagogicznym, szkolnym, jako odpowiednia w wielu 
sytuacjach i kontekstach.  
 
Metoda narracyjna jest bardzo dobra do wykorzystania w kontekście edukacyjnym, kiedy opowieści są uży-
wane do tworzenia pozytywnej opowieści dotyczącej grupy, podnoszącej poczucie wspólnoty, świadomości 
siebie, opieki i zaufania. Wiele z ćwiczeń  w tym ZBIORZE SILNIEJSZE DZIECI wykorzystuje bezpośrednio opo-
wiadanie, dając dzieciom możliwość zaprezentowania nowych i pozytywnych historii dotyczących ich życia, 
będących alternatywą dla narracji negatywnych i deprecjonujących.  
 
Narracja negatywna i uprzedzenia często są obecne podczas zabawy, kiedy dzieci zostają wykluczone ze 
wspólnoty grupowej, albo klasy. Ten typ narracji wynika na ogół z innych kontekstów niż szkolne, na przykład 
pozycji społecznej rodziców, prasy, mediów, polityki, pozycji politycznej i tym podobnie. Nawet jeśli tak jest, 
to wymaga silnych i skutecznych sposobów, aby zamienić negatywne narracje w pozytywne postawy i otwar-
tości w  rozpoznaniu zasobów własnych dziecka, tak aby nie podtrzymywać uprzedzeń na temat dziecka lub 
jego społeczno-kulturowego środowiska. 
 
W tym świetle metoda narracyjna jest bardzo odpowiednia, szczególnie kiedy dziecko potrzebuje pozytywnej 
samoidentyfikacji i włączającej akceptacji w grupie. 
 

Związek z ćwiczeniami ze ZBIORU SILNIEJSZE DZIECI 
 
Przykłady użycia metody narracyjnej w ćwiczeniach w ZBIORZE SILNIEJSZE DZIECI: 
 
Pakiet edukacyjny 4: Różnorodność i rozumienie wielokulturowości 
• Ćwiczenie 6: Ukryte słowa 
• Ćwiczenie 13: Gdzie jestem? 
• Ćwiczenie 15: Opowieści o imionach 
 
Pakiet edukacyjny 5: Włączenie 
• Ćwiczenie 26: 100 lat!  
• Ćwiczenie 28: Piosenka i opowiadanie 
 
Pakiet edukacyjny 6: Budowanie wspólnoty 
• Ćwiczenie 56: Nowa postać 
• Ćwiczenie 58: Spotkanie z marionetką 
 
 
 

DZIĘKI NARRACJI BUDUJEMY POZYCJĘ W GRUPIE 
 
Psychologia narracyjna została stworzona w latach 80-tych XX wieku przez australijskiego terapeutę rodzinnego 
Michaela White’a oraz nowozelandzkiego terapeutę Dawida Epstona. Była inspirowana m.in. myślą Michaela 
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Foucault’a. Obecnie metodologia narracyjna jest używana w coachingu, doradztwie oraz edukacji, w znacznie 
szerszym niż terapeutyczny kontekście. 
Podstawową ideą podejścia narracyjnego jest, iż tożsamość jest czymś, co rozwijamy dzięki relacjom społecz-
nym. W ten sposób budowanie relacji staje się najważniejsze dla podejścia narracyjnego. Jest również ważnym 
czynnikiem wstępnym dla rozwoju człowieka. Jednakże, aby uzyskać właściwy kierunek rozwoju człowieka, rela-
cje owe powinny opierać się na równości i wzajemnym poszanowaniu integralności jednostki. 
 
Kolejnym kamieniem milowym w teorii narracji jest idea, iż my – zarówno dzieci jak i dorośli – tworzymy sens 
życia poprzez opowieści – narracje – opowiadamy sobie nawzajem o tym, co dzieje się w naszym życiu. W tych 
opowieściach mówimy o sobie, kształtując w ten sposób relacje z innymi ludźmi. To z kolei kształtuje nasze po-
czucie tożsamości, nasz własny obraz w naszych oczach, naszą percepcję otaczającego nas świata, etc. Narracja 
ma również olbrzymi wpływ na nasze doświadczenia szans i zagrożeń w życiu. Mają wpływ na nasze poczucie 
wolności do działania i kontroli naszego codziennego życia, bądź ich braku. Psychologia narracyjna mówi o tak 
zwanej narracji dominującej. Polega to na tym, iż w naszych opowieściach przede wszystkim mówimy o sobie 
lub też czyjeś sprawy czynimy głównym tematem opowieści. Przykładem jest narracja o chorobie. Niektóre 
osoby mówią o swoich chorobach i te opowieści są tak dominujące, że w rezultacie jakby chroniły osobę mó-
wiącą przed wyzdrowieniem, przyćmiewają wszelkie inne tematy dotyczące życia tej osoby, jak np. osiągnięcia 
poprzedzające chorobę.   
 
 

MAŁE DZIECI TEŻ TWORZĄ OPOWIEŚCI O SWOIM ŻYCIU 
Dla małych dzieci narracja może pełnić bardzo ważną rolę we własnym pozycjonowaniu w grupie. Np. dzieci 
emigrantów, które doświadczają trudności natury językowej są kojarzone z dominującą narracją o tym, iż są 
słabe w nauce. Choć język i pozostałe kompetencje nie idą w parze, kreowana jest narracja, iż te dzieci nie radzą 
sobie w szkole, że z trudnością przyswajają sobie podstawowe umiejętności, a co za tym idzie, iż nie są zaintere-
sowane jakąkolwiek pracą w grupach w sytuacjach edukacyjnych. Stają się one ofiarą narracji wykluczającej, 
która wykazuje tendencje do wzmagania się w oczach samych dzieci, innych dzieci w klasie a nawet nauczycieli. 
 
 

EKSTERNALIZACJA NARRACJI NEGATYWNYCH 
Jedną z głównych metod terapii narracyjnej jest dekonstrukcja negatywnych i hamujących narracji. Choć proce-
sy edukacyjne w przypadku małych dzieci nie są porównywalne z terapią, jest ona możliwa do wprowadzenia w 
celu zdementowania negatywnych narracji, co zapewni pojedynczym dzieciom włączenie w grupę i uzyskanie w 
niej należnego im szacunku. 
 
Terapeuci narracyjni używają metody nazywanej eksternalizacją, aby zdekonstruować negatywne narracje. 
Chodzi w niej o odkrycie i wyjaśnienie powodów, dla których negatywna narracja została stworzona. W przyto-
czonym przykładzie dzieci emigrantów może chodzić o uwolnienie dzieci od mitu, iż dzieci migrantów nie mają 
takich samych zdolności i umiejętności jak inne dzieci. Co więcej, wprowadzenie narracji pozytywnej może po-
móc dzieciom jak i całej grupie uzmysłowić sobie, że nie ma związku między byciem emigrantem a zdolnościami 
intelektualnymi. Pozytywna narracja może opierać się na tym, że jako migranci znają wiele języków, są zatem 
lepiej językowo wykształceni od innych dzieci w grupie. W ten sposób metoda eksternalizacji może pomóc na-
wet małym dzieciom zrozumieć, dlaczego one same mogą stać się przedmiotem różnych opowieści opisujących 
ich osobowość i wartość w grupie. 
 
 

NARRACYJNOŚĆ I CZYTANIE DIALOGICZNE 
Koncepcja czytania dialogicznego mieści się również w ramach podejścia narracyjnego. Chodzi w niej o rozsze-
rzenie zwykłego opowiadania historii czy bajek czytanych na głos przez nauczyciela dzieciom. Zamiast koncen-
trować uwagę dzieci wokół czytającego nauczyciela, dialogiczne czytanie koncentruje się na dzieciach, które 
częściowo biorą aktywny udział w opowieściach, nie będąc jedynie biernymi słuchaczami. 
W tradycyjnym czytaniu dzieci przyswajają zasłyszaną historię. Nie jest ona przedmiotem dyskusji, a przyswoje-
nie treści historii zależy od tego, czy dziecko było w stanie skupić się na słuchaniu, oraz od tego w jaki sposób 
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historia została odczytana. W czytaniu dialogicznym perspektywa zostaje zmieniona, dzieci stają się aktywnymi 
uczestnikami narracji. Nauczyciel ciągle konsultuje z dziećmi w jaki sposób należy interpretować historię, prosi 
ich o opisywanie jej na bieżąco i przewidywanie dalszego ciągu. W ten sposób czytanie dialogiczne stanowi dla 
dzieci wyzwanie i poprawia ich zdolności językowe, narracyjne i komunikacyjne. W dialogu, nauczyciel wywołuje 
doświadczenia własne dzieci z rodziny, życia z rodzeństwem, doświadczenia radości, obaw, itp. Wszystko wokół 
historii, która w ten sposób zawiera narracje własne dzieci. 
14. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
14

 The illustration is from the Danish project “Sprogpakken”(The Language Package), published by the Danish National 
Board  
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3. 8 WPROWADZENIE DO NARZĘDZI OCENIAJĄCYH W NAUCZANIU 
WŁĄCZAJĄCYM 

 
ODNIESIENIA DO ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI 
 
Ocenianie w nauczaniu włączającym jest szczególnie odpowiednie podczas korzystania ze ZBIORU ĆWICZEŃ 
SILNIEJSZE DZIECI, jak również inne koncepcje pedagogiczno-dydaktyczne promujące włączanie, unikanie 
przemocy, zastraszania, poszanowanie dla różnorodności kulturowego zróżnicowania wśród dzieci i uczniów. 
Ewaluacja działań włączających i ich wpływu i efektów w długim okresie jest jednym z ważniejszych i bardziej 
aktualnych zagadnień w przedszkolach i szkołach na terenie całej Europy. Skupia się ona na dwóch zagadnie-
niach:   
 

• Jakie działania i wysiłki pedagogiczno-dydaktyczne są szczególnie pomocne w procesy promowania 
silniejszej inkluzji – silniejszych dzieci? 

 

• W jaki sposób wysiłki i działania mogą zostać zorganizowane i wdrożone w celu stworzenia bardziej 
włączającego środowiska dla dzieci w grupie lub klasie? 
 

Niektórzy badacze utrzymują, że rasizm, seksizm, homofobia, niepełnosprawność lub zastraszanie maja 
wspólne korzenie, którymi są nietolerancja, lęki i brak szacunku dla różnorodności i różnic w grupie rówieśni-
czej, występujące wśród młodszych dzieci, młodzieży, lub dorosłych15. Z korzeni tych wywodzi się również 
nadużycie władzy, wykluczenie, przemoc i zastraszanie. Przyjmuje się, że źródła tych zjawisk powinny być eli-
minowane w dzieciństwie poprzez podnoszenie świadomości dzieci i kształcenie szacunku dla różnorodności, 
jak również kształtowanie zachowań włączających zrozumienia dla wielokulturowości, bez stosowania prze-
mocy, wzmacniających poczucie wspólnoty.  
 
Szkoły są w istocie instytucjami edukacyjnymi, ale nie zapominajmy, że również socjalizującymi, mogą zatem 
zachęcać dzieci do podejmowania dyskusji na temat uprzedzeń, dyskryminacji i nierównościach w szkoleń.16. 
Istotą tego typu działań jest stworzenie środowiska pełnego szacunku i włączającego, co jest możliwe dzięki 
zrozumieniu dziecięcych potrzeb bezpieczeństwa i przestrzeni do prowadzenie dyskusji, pozwoleniu im zro-
zumienia potrzeby empatii, szczerości i współpracy w rozmawianiu na temat różnic lub uprzedzeń. Otwarty 
dialog jest możliwy do osiągnięcia dzięki poznawaniu własnej tożsamości.  
 
Aby przeprowadzić  wymagane zmiany w szkołach i zapewnić poziom wymagany przy nauczaniu włączającym, 
konieczne jest posiadanie narzędzi, wspierających kadrę kierownicza w szkołach do oceny stopnia osiąganych 
celów. 
 

 
Jak pisze Neus Agut17, spełnianie nagłych zadań systemów edukacyjnych polega na zarządzaniu i organizacji 
szkół w taki sposób, aby upewnić się, że proces edukacyjny spełnia potrzeby wszystkich dzieci i każdego z osob-
na. Włączanie jest ideą filozoficzną życia, w którym uczestniczą wszyscy członkowie społeczności szkolnej, która 
to społeczność funkcjonuje w sposób zadowalający dla wszystkich, którzy w niej uczestniczą, bez żadnych wy-
jątków. 
 

                                                           
15

 Cf Booth, T. & Ainscow, M.: “Indice para la Inclusión”. 2006   
16

Gordon-Lipkin, 2015 
17

 Cf Agut, N.: ”La evaluación en un modelo de escuela inclusiva. Revista de Innovación educativa”. FAPAC, 2010  
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W ślad za europejskimi regulacjami prawnymi, mając na względzie dążenie do różnorodności, można potwier-
dzić, że szkoły włączające muszą zdawać sobie sprawę, że wymaga to daleko idących zmian organizacyjnych w 
samych szkołach, ale także w organach administracyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny. Zmiany te nie 
dotyczą tylko zarządzania, ale mają też charakter metodologiczny, programowy i związany z oceną, z ewaluacją. 
 
 

CECHY OCENIANIA WŁĄCZAJĄCEGO 
 

A) Rekomendacje początkowe: 
 

• Ważne jest, aby wprowadzać stopniowo pofragmentowane aktywności: od bardziej skonkretyzowanych 
do bardziej abstrakcyjnych, od wymagających większej pomocy, do tych bardziej samodzielnych, a tak-
że stopniowo zwiększać stopień trudności. 
Należy promować aktywne uczestnictwo i wspomagać osobistą i społeczną autonomię ucznia poprzez 

samowiedzę i samoregulację procesu uczenia się/nauczania, potrzeb edukacyjnych i trudności.  

• Trzeba zaoferować uczniom możliwość wielokrotnego ćwiczenia i różnorodność ćwiczeń. 
• Dobrze jest przygotowywać ćwiczenia w różnych postaciach, aby promować różnorodność w ewaluacji. 
• Uczeń musi mieć jasną wizję celów, jakie ma do osiągnięcia w kontekście treści, umiejętności i kompe-

tencji, jakie będą oceniane. 
• Należy przeplatać ćwiczenia indywidulane i grupowe aby wspierać współpracę i zwracać uwagę na róż-

norodność pomiędzy równymi. 
• Nauczyciel winien przyjąć rolę mentora i przewodnika w procesie edukacyjnym. 
• Uczniowie i nauczyciele powinni mieć świadomość, że kryteria oceny winny być możliwe do dostoso-

wania do potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczniów. Podobnie, wszyscy uczestnicy procesu eduka-
cyjnego muszą znać kryteria oceniania. 

 
B) Rekomendacje ewaluacyjne w trakcie procesu edukacyjnego: 
 
Czynności oceniania powinna charakteryzować otwartość i elastyczność: 
 

• Należy wspierać aktywne uczestnictwo i autonomię osobistą uczniów i przeplatać zadania indywidualne 
i grupowe. 

• Trzeba wspierać świadomość procesu edukacyjnego. 
• Należy planować różne poziomy uczestnictwa i rozwiązywania zadań, zapewniając sukces i sprawiedli-

we traktowanie wszystkim uczniom. 
• Należy dobierać różne materiały i źródła do rozwiązywania zadań. 
• Dobrze jest planować ćwiczenia używając różnych języków (graficznego, symbolicznego, mówionego, 

piktogramów, etc.) 
• Czas rozwiązywania zadań winien być elastyczny dla każdego ucznia, dając mu opcję, jeśli jest to możli-

we, rozwiązywania zadania na raty. 
• Należy używać wskaźników do oceniania zarówno procesu uczenia się jak i nauczania i w ten sposób 

dostosowywać praktykę edukacyjną i rozwój procesu uczenia się u dziecka. 
 

C) Rekomendacje do dalszej ewaluacji, po procesie edukacyjnym: 
 

• Winno się dokonywać oceny zarówno procesu, jak i efektów uczenia się. Można to robić indywidualnie 
lub grupowo. Wymiana informacji o ewaluacji i jej skutku powinna odbywać się w sposób interaktywny 
pomiędzy nauczycielem a uczniem. 

• Ocena zawsze powinna być zbiorem informacji, aby mogła polepszać uczenie i nauczanie (planuj, dzia-
łaj, poprawiaj). 

• Kryteria przygotowywania raportu dla rodzin powinny pozostawać w ścisłej relacji z kryteriami oceny i 
powinny uwzględniać kompetencje każdego ucznia. Powinny ponadto korelować z planami dotyczący-
mi dalszego rozwoju dziecka.  
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• Należy, tam, gdzie to możliwe, zapewnić taki sam model raportowania dla uczniów ze szczególnymi po-
trzebami edukacyjnymi jak dla całej reszty. Trzeba jedynie wyszczególnić dodatkowe informacje doty-
czące postępów i pracy ucznia w związku z jego możliwościami i celami wyznaczonymi w indywidual-
nym planu rozwoju. 

• Dla uczniów z bardziej znaczącymi potrzebami dobrze jest przygotowywać ewaluację opierając się ra-
czej na dziedzinach niż obszarach i przystosować raport do ich indywidualnych cech i możliwości. 
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CZEŚĆ 4 ZWIĄZEK ZBIORU ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI – 

MNIEJ PRZEMOCY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 
 
 

4.1 WPROWADZENIE 

 
W tej części zostały przedstawione polskie podstawy programowe, które wskazują w jaki sposób ćwiczenia ze 
ZBIORU SILNIEJSZE DZIECI – MNIEJ PRZEMOCY 2 odnoszą się do wymogów programowych. Międzynarodowe 
podejście i doświadczenie wykorzystane w projekcie STRONGER CHILDREN korespondują ściśle z założeniami 
programowymi. 
Podstawy programowe krajów partnerskich: Czech, Danii, Hiszpanii, Niemiec i Wielkiej Brytanii są dostępne w 
języku angielskim pod adresem: 
LINK 
 
 

 
 

 



59 
 

4.2 POLSKIE PODSTAWY PROGRAMOWE 

MIEJSCE PROJEKTU SILNIEJSZE DZIECI – MNIEJ PRZEMO-

CY 2 W POLSKIEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCE-

NIA OGÓLNEGO 

W poniższej tabeli pokazano korelację między podstawą programową wychowania przedszkolnego i 

kształcenia zintegrowanego. 

Wychowanie przedszkolne 

Związek pomiędzy ćwiczeniami a podstawą programową może być rozpatrywany na dwóch poziomach: 

merytorycznym i metodycznym.  

1. Związek merytoryczny 

Cele ogólne zestawu, podobnie zresztą jak cele całego projektu SILNIEJSZE DZIECI – MNIEJ PRZEMOCY 2 

pokrywają się z większością celów wskazanych w podstawie programowej: 

 

Numer 

celu 

Cel Związek Związek z pakietem eduka-

cyjnym 

1 Wspomaganie dzieci w rozwi-

janiu uzdolnień oraz kształto-

wanie czynności intelektual-

nych potrzebnych dzieciom w 

codziennych sytuacjach i w 

dalszej edukacji 

 Poprzez rozwój świadomości 

uczuć i emocji; 

 Poprzez pomoc w określaniu i 

wyrażaniu uczuć i emocji; 

 Poprzez uczenie w jaki sposób 

komunikować się i radzić sobie z 

problemami w grupie. 

 

 Zestaw 1: Inteligencja 

emocjonalna; 

 Zestaw  2: Zarządzanie 

konfliktem; 

 Zestaw 4: Różnorod-

ność i zrozumienie 

międzykulturowe; 

 Zestaw  6: Potrzeby i 

prawa. 

 

2 Budowanie systemu wartości, 

w tym wychowywanie dzieci 

tak, żeby lepiej orientowały 

się w tym, co jest dobre, a co 

złe 

 Poprzez pomoc w rozróż-

nianiu dobrych uczuć i emo-

cji od złych; 

 Poprzez wskazywanie do-

brych zachowań i uczenie 

jak wyzbywać się złych. 

 Zestaw 1: Inteligencja 

emocjonalna; 

 Zestaw 3: Budowanie 

pewności siebie; 

 Zestaw 5: Włączanie i 

budowanie społecz-

ności. 

3 Kształtowanie u dzieci odpor-

ności emocjonalnej koniecznej 

do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych 

sytuacjach, w tym także do 

łagodnego znoszenia stresów i 

porażek; 

 Poprzez cele ogólne całego 

projektu; 

 Poprzez uczenie w jaki spo-

sób radzić sobie z proble-

mami w komunikacji 

 Poprzez uczenie elastyczno-

ści  emocjonalnej  i jak ra-

dzić sobie w sytuacjach 

trudnych 

 Poprzez rozwijanie inteli-

gencji emocjonalnej 

 

 Wszystkie 6 zestawów 

 



60 
 

4 Rozwijanie umiejętności spo-

łecznych dzieci, które są nie-

zbędne w poprawnych rela-

cjach z dziećmi i dorosłymi; 

 Poprzez rozwijanie kompetencji 

społecznych; 

 Poprzez uczenie w jaki sposób 

odpowiednio komunikować się 

w grupie; 

 Poprzez uczenie jak współpra-

cować w grupie i jak znaleźć w 

niej swoje miejsce. 

 

 Zestaw  2: Zarządzanie 

konfliktem; 

 Zestaw 3: Budowanie 

pewności siebie; 

 Zestaw 4: Różnorod-

ność i zrozumienie 

międzykulturowe; 

 Zestaw 5: Włączanie i 

budowanie społeczno-

ści. 

 

7 Budowanie dziecięcej wiedzy 

o świecie społecznym, przy-

rodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności pre-

zentowania swoich przemy-

śleń w sposób zrozumiały dla 

innych; 

 Poprzez uczenie w jaki sposób 

wyrażać potrzeby, uczucia i 

emocje; 

 Poprzez uczenie w jaki sposób 

dostrzegać i rozróżniać przemoc 

 

 Pakiet edukacyjny 1: 

Inteligencja emocjo-

nalna; 

 Pakiet edukacyjny: 

Zarzadzanie konflik-

tem; 

 Pakiet edukacyjny 6: 

Potrzeby i prawa. 

9 Kształtowanie u dzieci poczu-

cia przynależności społecznej 

(do rodziny, grupy rówieśni-

czej i wspólnoty narodowej) 

oraz postawy patriotycznej; 

 Poprzez tworzenie poczucia 

wspólnoty; 

 Poprzez uczenie jak dzielić się z 

innymi, jak komunikować się i 

jak dobrze czuć się w grupie; 

 Poprzez wypracowanie poczucia 

powagi wspólnoty 

 

 Poprzez tworzenie 

poczucia wspólnoty; 

 Poprzez uczenie jak 

dzielić się z innymi, jak 

komunikować się i jak 

dobrze czuć się w 

grupie; 

 Poprzez wypracowa-

nie poczucia powagi 

wspólnoty 

 

2. Związek metodyczny 

Z uwagi na rodzaj ćwiczeń, związek pomiędzy celami określonymi w podstawie programowej a zestawem 

jest następujący: 

 

Numer 

celu 

Cel Związek Związek z pakietem eduka-

cyjnym 

5 Stwarzanie warunków sprzy-

jających wspólnej i zgodnej 

zabawie oraz nauce dzieci o 

zróżnicowanych możliwo-

ściach fizycznych i intelektu-

alnych 

 Poprzez metody zawarte w 

ćwiczeniach 

 Wszystkie pakiety 

6 Troska o zdrowie dzieci i ich 

sprawność fizyczną; zachęca-

nie do uczestnictwa w zaba-

wach i grach sportowych; 

 Poprzez metody ruchowe 

zawarte w ćwiczeniach 

 Wszystkie pakiety 

10 Zapewnienie dzieciom lep-

szych szans edukacyjnych 

 Poprzez przeznaczenie ćwi-

czeń dla rozmaitych grup 

 Wszystkie pakiety 
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poprzez wspieranie ich cie-

kawości, aktywności i samo-

dzielności, a także kształto-

wanie tych wiadomości i 

umiejętności, które są ważne 

w edukacji szkolnej 

wiekowych 

 

Cele odpowiadają również efektom kształcenia. Z uwagi na powtarzalność związków z poszczególnymi 

efektami, nie będą one tutaj wymieniane. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Z uwagi na fakt, iż w zakresie celów kształcenia podstawa programowa jest bardzo ogólna, natomiast w 

zakresie efektów odnosi się do poszczególnych rodzajów edukacji, ograniczono wskaźniki jedynie do tych 

najważniejszych z uwagi na ogólne cele projektu, mianowicie dotyczące edukacji społecznej (punkt piąty w 

podstawie programowej) 

 

Numer 

efektu 

Efekt Związek Związek z pakietem eduka-

cyjnym 

1 Uczeń potrafi odróżnić, co 

jest dobre, a co złe w kontak-

tach z rówieśnikami i doro-

słymi 

 Poprzez pomoc w rozróż-

nianiu dobrych i złych od-

czuć i emocji 

 Poprzez wyróżnianie do-

brych zachowań i elimino-

wanie złych. 

 Zestaw 1: Inteligencja 

emocjonalna 

 Zestaw 3: Budowanie 

pewności siebie; 

 Zestaw 5: Włączanie i 

budowanie społecz-

ności. 

2 odróżnia dobro od zła, stara 

się być sprawiedliwym i 

prawdomównym; nie krzyw-

dzi innych, pomaga słabszym i 

potrzebującym 

 Poprzez ogólne cele projek-

tu 

 Wszystkie pakiety 

4 współpracuje z innymi w 

zabawie, w nauce szkolnej i w 

sytuacjach życiowych; prze-

strzega reguł obowiązujących 

w społeczności dziecięcej oraz 

świecie dorosłych; wie, jak 

należy zachowywać się w 

stosunku do dorosłych i ró-

wieśników (formy grzeczno-

ściowe); rozumie potrzebę 

utrzymywania dobrych relacji 

z sąsiadami w miejscu za-

mieszkania; jest chętny do 

pomocy, respektuje prawo 

innych do pracy i wypoczynku 

 Poprzez tworzenie poczucia 

wspólnoty; 

 Poprzez uczenie jak dzielić 

się z innymi, jak komuniko-

wać się i jak dobrze czuć się 

w grupie; 

 Poprzez wypracowanie po-

czucia powagi wspólnoty 

 Zestaw 2: Zarządzanie 

konfliktem; 

 Zestaw 3: Budowanie 

pewności siebie; 

 Zestaw 4: Różnorod-

ność i zrozumienie 

międzykulturowe; 

 Zestaw 5: Włączanie i 

budowanie społecz-

ności. 

5 jest tolerancyjny wobec osób 

innej narodowości, tradycji 

 Poprzez uczenie o różno-

rodności i rozmaitych kultu-

 Zestaw 4: Różnorod-

ność i zrozumienie 
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kulturowej itp.; wie, że wszy-

scy ludzie mają równe prawa; 

rach międzykulturowe; 

 Zestaw 5: Włączanie i 

budowanie społecz-

ności. 

6 zna prawa ucznia i jego obo-

wiązki (w tym zasady bycia 

dobrym kolegą), respektuje 

je; uczestniczy w szkolnych 

wydarzeniach; 

 Poprzez uczenie o prawach i 

potrzebach 

 Poprzez  kreowanie świa-

domości wagi życia w spo-

łeczności 

 Zestaw 5: Włączanie i 

budowanie społecz-

ności; 

 Zestaw 6: Potrzeby i 

prawa 

11 zna zagrożenia ze strony 

ludzi; potrafi powiadomić 

dorosłych o wypadku, zagro-

żeniu, niebezpieczeństwie;. 

 Poprzez tworzenie świado-

mości jakie zachowania są 

dobre a jakie złe; 

 Poprzez uczenie jak wyrażać 

w sposób właściwy własne 

emocje. 

 Zestaw 1: Inteligencja 

emocjonalna 

 Zestaw 2: Zarządzanie 

konfliktem; 

 Zestaw 6: Potrzeby i 

prawa 
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CZĘŚĆ 5 ŹRÓDŁA I LITERATURA 
 
 

5.1 WPROWADZENIE 

 
W ZBIORZE ĆWICZEŃ SILNIEJSZE DZIECI wszystkie ćwiczenia zostały opracowane na podstawie dostępnych źró-
deł i literatury. Poniżej znajdują się pozycje, w których zamieszczono, opisano konkretne ćwiczenie lub teorię 
wykorzystane w projekcie i zbiorze ćwiczeń. 
 
Aby zaspokoić wszystkie potrzeby językowe źródła i literatura zostały podzielone na określone grupy językowe 
zgodnie z wykorzystanymi przez partnerów niemieckich, duńskich, czeskich, polskich i brytyjskich. 
 
W źródłach i literaturze zamieszczono te pozycje, które omawiają aktualne pedagogiczne i dydaktyczne koncep-
cje związane głównie z problematyką włączania, rozumienia wielokulturowości i przemocy. 
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