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Wydanie I



Jest to przesąd i bardzo zły, a na nieszczęście powszechny nałóg,  
żeby dzieci wszystkiego uczyć z książek, bo te są tylko dla dojrzałych,  

żeby je nad tymi książkami trzymać po kilka godzin jak przykute,  
dodając do tego za przyprawę poważne gderanie  

i groźby napuszonego pedagoga. 
Jest to nieomylny sposób zbrzydzenia na zawsze nauki

i zrujnowania zdrowia.

Jędrzej Śniadecki,  
„O fizycznym wychowaniu dzieci”
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Przekazujemy Państwu kolejną książkę o wykorzystaniu piłek edukacyjnych 
w kształceniu wczesnoszkolnym. Poprzednia nasza praca „Bawiąc – uczę się. 
Piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym” została nader przychylnie 
przyjęta przez rzesze czytelników zainteresowanych tym tematem, dlatego 
postanowiliśmy go pogłębić.

Książkę niniejszą należy traktować jako uzupełnienie poprzedniego pod-
ręcznika, zawiera ona bowiem niemal całą jego treść. Do obecnego wydania 
dołączyliśmy analizę założeń, celów i treści kształcenia zintegro wanego, tym 
samym wzbogacając pracę o podstawy teoretyczne, i zwięk szyliśmy znacznie 
liczbę ćwiczeń, zabaw i gier z piłkami edukacyjnymi. Opisaliśmy możliwości 
wykorzystania piłek edukacyjnych w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej, 
w psychopedagogicznej pracy terapeutycznej nauczyciela kształcenia zintegro-
wanego i w realizacji wybranych zagadnień z zakresu środowiska społeczno-
-przyrodniczego. Przedstawiliśmy ponadto propozycje realizacji wybranych 
cykli tematycznych kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem piłek eduka-
cyjnych, jak również wzbogaciliśmy książkę o scenariusze zajęć zintegrowanych.

Niniejsze opracowanie napisaliśmy dla osób zamierzających wykorzystać 
piłki edukacyjne w procesie kształcenia i wychowania dziecka – nauczycieli 
kształ cenia zintegrowanego, wychowawców pracujących w przedszkolach 
i świe t li cach szkolnych, psychologów, pedagogów oraz terapeutów zajmują-
cych się  dziećmi tzw. trudnymi, studentów kierunków pedagogicznych (aka-
demii wychowania fizycznego, uniwersytetów i innych).

Tworząc piłki edukacyjne oraz pisząc na temat ich wykorzystania w pro-
cesie edukacji, przede wszystkim jednak myśleliśmy o dzieciach rozpo czy-
nających naukę w szkole, o ich obawach, lękach i wszelkich trud nościach, 
które mogą je spotkać. Mamy nadzieję, że dzięki piłkom edukacyjnym po-
lubią naukę, a przejś cie od wychowania przedszkolnego do kształcenia zinte-
growanego będzie dla nich przyjemne i mniej stresujące.

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa

Od autorów
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Doświadczenia związane z realizacją kształcenia zintegrowanego w nau cza niu 
początkowym skłaniają do następujących refleksji. Rezygnacja z trady cyj nego 
nauczania przedmiotowego wiąże się z wyznaczeniem nowych płaszczyzn 
integracji, skupieniem treści wokół pewnych całości tematycznych, zagadnień 
kluczowych, problemów, sytuacji, umiejętności, zadań, projektów itp. Efek-
tywne poznawanie świata i zdobywanie przez dziecko określonych wiadomości 
wymaga dwóch rodzajów wiedzy: proceduralnej (potocznej) i deklaratywnej 
(naukowej).

Edwards i Knight (1994) twierdzą, że możliwe jest budowanie pomos tów 
między treściami z różnych dyscyplin wiedzy. Wyróżniają trzy płaszczyzny 
integracji treści w programach kształcenia przygotowanych dla edukacji 
wczesnoszkolnej. Pierwsza z nich ma charakter tematyczno-sytuacyjny. Jest 
to koncentracja różnych wiadomości i umiejętności wokół określonego tematu, 
sytuacji czy problemu. Na przykład, podczas poznawania przez dziecko 
najbliższej okolicy wiadomości i umiejętności z zakresu geografii, przyrody 
i historii integrują się wokół tego fragmentu środowiska i pozwalają go poznać 
oraz zbadać z różnych punktów widzenia. Druga płaszczyzna integracji, 
którą można nazwać kompetencyjną, obejmuje rozwijanie i kształtowanie 
wybranych kompetencji poznawczych, społecznych czy emocjonalnych dzieci, 
np. myśle nia krytycznego, efektywnego funkcjonowania w grupie, sprawnego 
komunikowania się, wyrażania uczuć i emocji. Wokół nich można gromadzić 
treści z różnych obszarów przedmiotowo-dyscyplinarnych, wymienione kompe-
tencje mogą też przenikać różne pola treści. Trzecia płaszczyzna (poznawcza) 
to umiejętności i strategie (procedury) efektywnego uczenia się i poznawania 
świata jako ośrodek integracji, np. odkrywanie zjawisk przyrodniczych przez 
aktyw ność badawczą – wykonywanie doświadczeń, prowadzenie obserwa cji, 
liczenie, poznawanie świata kultury przez narrację, czytanie, pisanie.

Wprowadzenie
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Elementarną jednostką integracji w procesie kształcenia jest zadanie (sy-
tuacja edukacyjna), które pobudza dzieci do aktywności. Czasami może ono 
przybierać postać projektu, a więc złożonego zadania realizowanego przez 
klasę w dłuższym okresie. 

Wszystkie wymienione płaszczyzny integracji wymagają jednak nawią-
zania do treści uporządkowanych i opisanych w ramach określonych dyscy-
plin wiedzy. Trudno wyobrazić sobie inne rozwiązanie, zbyt radykalnie 
brzmią głosy nawołujące do całkowitego odrzucenia wiedzy przedmiotowej 
w nauczaniu początkowym. Takie rozwiązanie może doprowadzić do chaosu 
i niepewności. Dyscypliny naukowe są akceptowaną w naszej kulturze drogą 
opisu wiedzy zdobytej przez człowieka. Posługują się one swoistym dyskursem, 
który nauczyciel powinien poznać i oswajać z nim uczniów. Mitem jest zatem 
stwierdzenie, że przedmioty nie mają wartoś ci dla edukacji wczesnoszkolnej. 
Konstruowanie programu bez odwoływania się do wiedzy usystematyzo-
wanej w dyscyplinach jest zadaniem niezwykle trudnym, a może nawet jało-
wym. Podejmowano takie próby w przeszłości i nie przyniosły one znaczą-
cych rezultatów.

Uwzględnienie wiedzy przedmiotowej nie oznacza jednak wykluczenia 
zintegrowanego podejścia do kształcenia. Integrować trzeba „coś”, np. wiedzę 
z różnych dziedzin: historii, geografii, przyrody, wokół okreś lonych proble-
mów czy zagadnień dotyczących środowiska. Wówczas możli we jest opisanie 
tego tematu z różnych punktów widzenia, z wykorzystaniem wspólnych dla 
tych przedmiotów procedur: planowania, badania, rejestrowania wyników, 
interpretacji i komunikowania się. Jest więc możliwe pogodzenie kształcenia 
zintegrowanego z wiedzą czerpaną z różnych dyscyplin.

Program kształcenia konstruowany na bazie wiedzy przedmiotowej wcale 
nie musi doprowadzić do fragmentaryzacji obrazu świata. Dziecko ma tenden-
cje do dostrzegania związków i relacji oraz do widzenia natural nych całości. 
Fragmentaryzacja wiedzy to domena dorosłych. Dlatego integracja edukacji 
jest tak poważnym i trudnym zadaniem dla nauczycieli. 

Zagadnienie kształcenia zintegrowanego wzbudza wiele dyskusji wśród 
teoretyków oraz praktyków – nauczycieli edukacji początkowej. Jak każda 
zmiana w oświacie, wywołuje zarówno niechęć i opór, jak i ciekawość.  
W gronie nauczycieli obserwuje się co najmniej dwie postawy. Pierwszą z nich 
można określić w skrócie: integracja to nic nowego, to powtórka z przeszłości. 
Zwolennicy tego poglądu uważają, że reforma edukacji nie wpro wadziła 
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nowego rozwiązania, powtórzyła jedynie znane już koncepcje. Drugie stano-
wisko można streścić następująco: integracja – to może być interesujące, ale 
czym tak naprawdę jest, jak ją realizować w szkole. Tym razem mamy do czy-
nienia z grupą osób zainteresowanych zmianami w oświacie, ale jednocześnie 
zagubionych, poszukujących rzetelnej wiedzy na temat istoty i znaczenia 
kształcenia zintegrowanego. Informacje czerpią one z wielu źródeł, intere-
sują się różnymi formami doskonalenia swoich umiejętności zawodowych. 
Zwolennicy pierwszego z opisywanych stanowisk starają się wprowadzić 
sprawdzone i dobrze znane sposoby pracy pedagogicznej w nowe ramy orga-
nizacyjne funkcjonowania reformowanej szkoły. Druga grupa nauczycieli 
próbuje natomiast doko nać radykalniejszych zmian, ale towarzyszy im często 
niepokój oraz dezorientacja. Nie są pewni, czy ich wysiłek edukacyjny przyniesie 
pożądane efekty, czy podjęte działania są poprawne merytorycznie i metodycz-
nie. Nie zawsze mogą liczyć w swojej szkole na rozstrzygnięcie tych wątpliwości.

Wprowadzone (rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
15 lutego 1999 r.) podstawy programowe kształcenia ogólnego w załącz niku 
zawierają opisy każdego etapu edukacyjnego. Zgodnie z nim w klasach I–III 
realizuje się w systemie szkolnym kształcenie zintegrowane, które powinno 
być łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do dalszej edukacji. 
Nauczyciel, realizując ustalony przez siebie plan, dostosowuje czas zajęć i przerw 
do aktywności ucznia, układa zaję cia w taki sposób, aby zachować ciągłość 
nauczania-uczenia się oraz doskonalenia podstawowych umiejętności. Unie-
zależnienie przebiegu nauczania od szkolnych dzwonków oraz likwidacja 
przedmiotowego kształcenia pozwalają na wprowadzenie elastycznego toku 
lekcji skiero wa nego na ucznia (Lepczyk i in. 2000). Wymienione założenia 
nawiązują do koncepcji wielostronnego rozwoju dziecka. W dzisiejszych cza-
sach istnie je bowiem konieczność kształcenia ogólnego, zintegrowanego i twór-
czego (Koszczyc 1999).

Kształcenie ogólne powinno przeważać nad przedmiotowym, dlatego 
też na każdym poziomie edukacji uczeń powinien osiągnąć określony po-
ziom kompetencji ogólnych. Należą do nich: poszukiwanie, myślenie, 
uczenie się, współpraca, komunikowanie się, doskonalenie się i dzia
łanie (Podstawa programowa… 1999). Wymienione kompetencje wyzna-
czają nauczycielowi kierunki i sposoby działania (Wieczorek 2000). Dla po-
szczególnych etapów kształcenia sformułowano bardziej szczegółowe cele 
i zadania. Zadania szkoły w odniesieniu do klas I–III to:
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– uświadomienie uczniom, że wspólnoty, takie jak rodzina, środowisko 
lokalne i ojczyzna, stanowią wielką wartość w życiu każdego czło-
wieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki;

– nauczanie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środo-
wisku rodzinnym i szkolnym;

– nauczanie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej 
przyrody;

– rozpoznanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez 
uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i rachowania; 
odpowiednio do tego prowadzenie ćwiczeń usprawniających;

– kształtowanie właściwych nawyków higienicznych;
– zapoznanie dzieci z polską i światową klasyczną literaturą dziecięcą 

(Podstawa programowa… 1999).
Tak sformułowane zadania szkoły w zakresie kształcenia zintegrowanego 

klas I–III dają podstawę do wykształcenia młodego człowieka.
Kształcenie zintegrowane pozwala śledzić sposób odbioru i uwewnętrz-

niania przekazywanych treści. W prawidłowo prowadzonym toku zajęć łatwiej 
o indywidualne, zgodne ze zdolnościami ucznia, sukcesy szkolne. Rezygnacja 
z wiedzy przedmiotowej nie może jednak skutkować przypadkowością czy 
chaosem w procesie kształcenia. Jednolite zajęcia edukacyjne, prowadzone 
według planu nauczyciela, muszą być realizowane z zachowaniem warunku 
ciągłości nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności. Zaryso-
wuje się zatem problem z umiejscowieniem w kształceniu zintegrowanym 
zajęć ruchowych. Niepokojące są (odnotowywane co jakiś czas) opinie o roli 
ruchu na tym etapie edukacyjnym jedynie jako przerywnika w innych zaję-
ciach, realizacja celów i zadań zajęć ruchowych gdziekolwiek lub jakkolwiek 
jest bowiem niemożliwa (Koszczyc 2000a; Lepczyk i in. 2000).

Wszystkie czynności ruchowe opisane w treściach podstawy programo-
wej wymagają miejsca do ćwiczeń i zabaw, specjalistycznego sprzętu i po-
kazu nauczyciela. 

Autorzy reformy sugerują: Wskazane jest takie organizowanie procesu dy-
daktyczno-wychowawczego, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia ruchowe, 
których łączny tygodniowy czas winien wynosić co najmniej 3 godziny (Podstawa 
programowa… 1999, s. 4). Dodatkowo w programie umieszczono 2 godziny 
gimnastyki korekcyjnej dla wybranych uczniów oraz 3 godziny tygodniowo 
zajęć do wyboru, które pozostają w gestii dyrektora szkoły i wychowawcy 
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klasy. Godziny te mogą być również przeznaczone na dodatkowe zajęcia 
o charakterze ruchowym. Prowadzenie takich zajęć nie jest zadaniem pro-
stym, zwłaszcza dla nauczycieli klas I–III, którzy najczęściej nie mają dużego 
zasobu środków do ich realizacji (Koszczyc 2000a, b).

Ze względu na specyfikę zajęć ruchowych w wielu szkołach przyjęto za-
sadę, że prowadzi je specjalista wychowania fizycznego. Wydaje się, że program 
wspomnianych zajęć może i powinien być opracowany przez nau czyciela 
kształcenia zintegrowanego i nauczyciela wychowania fizycznego. Pozwoli to 
wszechstronnie przygotować ucznia do wkroczenia na kolejny etap edukacyjny. 

W zajęciach kształcenia zintegrowanego uczestniczą dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym (pełnosprawne oraz niepełnosprawne), o czym, zdaje się, 
autorzy „Podstawy programowej…” (1999) zapomnieli. Dlatego też, mając na 
uwadze dobro dziecka, postanowiliśmy przybliżyć czytelnikowi podstawowe 
założenia kształcenia integracyjnego, którego celem jest przede wszystkim 
rozwój osoby, jej przygotowanie do niezależnego, samodzielnego, aktywnego 
i twórczego życia oraz wrastanie w kulturę i tworzenie jej (Gałkowski 1999, s. 78). 

Szkoła powinna skoncentrować się na dziecku i nieustannie nawiązy-
wać w procesie kształcenia do jego aktualnych potrzeb, intelektualnych moż-
liwości, uzdolnień i zainteresowań. Nauczyciel powinien akceptować uczniów 
takich jakimi naprawdę są, wtedy ważne staną się dla niego nie tylko ich osią-
gnięcia, ale swoistość zainteresowań, talenty, poziom rozwoju, odczucia, 
słabości i trudności (Marzec 2001).

Według Boguckiej (1990) kształcenie integracyjne jest czymś pierwotnym, 
naturalnym stanem idealnym, do którego powinniśmy zmierzać. Grupa, która 
jest wspólnotą różnych indywidualności, gwarantuje najlepsze warunki roz-
woju, gdyż każdy, jako odrębna indywidualność, ma coś do zaoferowania. 
Zetknięcie się z innymi ludźmi uczy lepszego wzajemnego rozumienia, głęb-
szego widzenia, niszczy egoizm.

Celem kształcenia integracyjnego według Hulka (1977) jest umożliwienie 
niepełnosprawnym osobom prowadzenia normalnego życia, w miarę moż-
liwości w takich samych warunkach jak innym członkom określonych grup 
społecznych. Kształcenie integracyjne zakłada udostępnienie młodzieży upo-
śledzonej fizycznie wszystkich stopni szkolnictwa – podstawowego, ogólno-
kształcącego i zawodowego, a także zdobyczy kulturalnych i form czynnego 
wypoczynku, z których korzysta młodzież zdrowa.
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Ważnym zadaniem takiej edukacji jest również poprawa warunków roz-
woju i procesu uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz integracja 
uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem zdrowych, przy uwzględnieniu 
obustronnych korzyści dydaktyczno-wychowawczych. 

Proces kształcenia integracyjnego, zdaniem Boguckiej (1990), przebie ga 
na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie wewnętrznych doświadczeń (jed-
nostek zarówno zdrowych, jak i niepełnosprawnych, od których najbardziej 
zależy pomyślność całego procesu), która jest główną siłą napędową w uru-
chamianiu mechanizmów obronnych i wspólnych działań, oraz na płasz-
czyźnie zewnętrznej – stosunków międzyludzkich wyznaczonych przez takie 
czynniki, jak praca, szkoła, kultura, aktywność ruchowa, społeczeństwo.

Powodzenie kształcenia integracyjnego w dużej mierze zależy od czyn ni-
ków natury pedagogicznej, związanych z programami szkolnymi, organi za cją 
szkoły i klasy, preferencjami edukacyjnymi, uczestnictwem środowis ka lokal-
nego oraz szkoleniem nauczycieli. 

Realizacja tak ważnych celów, jakie stawia sobie szkoła, jest możliwa 
przy odpowiednio wyselekcjonowanej kadrze pedagogicznej i specjalistycznej. 
Idealną całość tworzy odpowiedni dobór dzieci w grupach integracyjnych.

Grupa integracyjna to zespół dzieci zdrowych i niepełnosprawnych reali -
zujący program wychowawczy i naukowy (Bogucka 1996, s. 161). Liczebność 
takiej grupy zależy od modelu, jaki przyjmuje dana szkoła. Powszech ne jest 
zmniejszanie liczby dzieci sprawnych i włączanie 3–5 niepełnosprawnych. 
Powinno przyjmować się tylko tyle osób i z takimi zaburzeniami, aby dana 
szkoła była w stanie im pomóc. Dla dzieci niepełnosprawnych szkoła powinna 
być instytucją, w której zdobywają umiejętności, wiedzę i otrzymują nie-
zbędną terapię. 

Kształcenie integracyjne stwarza okazję do zaspokojenia wielu potrzeb 
młodego człowieka. Daje szansę zrealizowania m.in. potrzeby aktywności 
intelektualnej, uznania, samorealizacji, a także różnych potrzeb społecznych. 

Bogucka (1996), prowadząc wieloletnie obserwacje rozwoju dzieci nie-
pełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli i szkół integracyjnych, do-
wodzi, że kontakt ze sprawnymi rówieśnikami jest w wielu wypadkach 
ważniejszy niż terapia specjalistyczna. Ze specjalistami dziecko tylko ćwiczy, 
a z rówieśnikami może się bawić i podejmować różne działania, naśladując 
innych. Doświadczenia autorów opracowania potwierdzają opinię Boguckiej. 
Podczas prowadzenia eksperymentu pedagogicznego z wykorzystaniem piłek 
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edukacyjnych w integracyjnych klasach I–III zauważyli oni, że dzieci nie-
pełnosprawne bardzo dobrze się bawią, są potrzebne grupie, a grupa im*. 
Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłkami edukacyjnymi w redukowa-
niu różnych dysfunkcji u dzieci przynosi obiecujące efekty (akceptacja samego 
siebie, wzrost poczucia wartości własnej osoby niepełnosprawnej).

Prezentowane przez autorów podręcznika (w dalszej jego części) ćwicze-
nia, zabawy i gry z piłkami edukacyjnymi mogą być wykorzystane do pracy 
w klasach integracyjnych, w których piłka staje się dla ucznia największą 
atrakcją zajęć.

Osiągnięcia ucznia z wychowania fizycznego opisane są w podstawie 
programowej bardzo ogólnie i syntetycznie. Dlatego też w czasie II Sejmi ku 
Szkolnej Kultury Fizycznej w 1999 r. dokładnie określono ich standardy. 
Odnoszą się one do wiedzy, umiejętności i sprawności oraz postaw uczniów. 
Wskazują konkretnie, co powinno zostać osiągnięte w procesie kształcenia 
i wychowania fizycznego na końcu każdego etapu edukacyjnego. Wyznaczają 
szczegółowe cele tej edukacji i podpowiadają, jakie treści należy uwzględnić 
w programie (Lepczyk i in. 2000).

Autorzy opracowania „Bawiąc – uczę się. Piłki edukacyjne w kształce niu 
zintegrowanym” (Rokita, Rzepa 2002) od czterech lat poszukują działań łą-
czących aktywność ruchową małego dziecka z poznawaniem i opanowywa-
niem różnych umiejętności przypisanych programowo etapowi kształcenia 
zintegrowanego. Swoje zamierzenia realizują na płaszczyźnie integracji kom-
petencyjnej.

Badania eksploracyjne nad wykorzystaniem ćwiczeń, zabaw i gier z pił ką 
do nabywania biegłości w rozwiązywaniu prostych działań matema tycznych 
oraz nauki języka polskiego dały obiecujące efekty (Rzepa 2000a; Rzepa, 
Rokita 2001). Stosowane podczas lekcji wychowania fizycznego formy ak-
tywności ruchowej z piłką są atrakcyjne dla dzieci (Rokita 2000, 2001), roz-
wijają umiejętności współpracy, twórczego myślenia, motywują do aktyw-
ności fizycznej, dając dzieciom mniej sprawnym ruchowo szansę wykazania się 
walorami intelektualnymi, a dzieciom o niższej sprawności intelektualnej – 
walorami ruchowymi. Umiejętny dobór ćwiczeń, zabaw i gier z piłką, sto-

* Na podstawie opracowania pt. „Wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu 
zintegrowanym” zrealizowanego przez autorów pracy, pod kierownictwem prof. dr. hab.  
T. Koszczyca, w ramach grantu KBN (nr 2 P05D 058 26).
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sowanie różnorodnych zadań, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, 
pozwala na zwiększenie u jednych uczniów sprawności intelektualnej, u in-
nych ruchowej, przez prowokowanie na każdej lekcji sytuacji, w których 
dziecko jest potrzebne grupie, a grupa potrzebna dziecku. Zależność taka 
poprawia relacje integracyjne grupy, a także wzmac nia poczucie wartości 
własnej dziecka.

Biorąc pod uwagę zainteresowanie uczniów aktywnością ruchową oraz 
atrakcyjność ćwiczeń, zabaw i gier z piłką, dokonano modyfikacji tradycyj-
nych piłek, umieszczając na ich powierzchniach litery alfabetu, cyfry oraz 
znaki matematyczne i symbol poczty internetowej (Rokita 2000, 2001). W ten 
sposób powstały piłki edukacyjne*. Są to 94 piłki do minigier zespołowych 
(koszykówki, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej) w czterech kolorach 
(żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym) z namalowanymi literami alfabetu 
(wielkimi i małymi), z cyframi od 0 do 9, ze znakami działań matematycznych: 
dodawania (+), odejmowania (–), mnożenia ( · ), dzielenia (:), większości (>), 
mniejszości (<), nawiasami ( ), oraz ze znakiem poczty internetowej (@) 
(fot. 1–11). Koncepcja piłek edukacyjnych została opracowana w latach 90. 
XX w. w Katedrze Zespołowych Gier Sportowych Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu przez prof. prof. Zbigniewa Naglaka i Ryszarda Pan-
fila. Auto rzy tego oraz poprzedniego opracowania pt. „Bawiąc – uczę się…” 

* Piłki edukacyjne zostały wpisane do wykazu środków dydaktycznych zalecanych 
do użytku szkolnego w kształceniu zintegrowanym (MENiS, numer zlecenia 1566/2003).

Fot. 1. Piłki edukacyjne
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(Rokita, Rzepa 2002) przyczynili się w znacznym stopniu do powstania piłek 
edu kacyjnych oraz ich wykorzystania w kształceniu zintegrowanym.

Cyfry, litery i znaki oraz kolory umieszczone na piłkach edukacyjnych 
umożliwiają ich wszechstronne wykorzystanie niemal we wszystkich dzie-
dzinach wiedzy zawartej nie tylko w podstawach programowych. Umożli-
wiają one nauczycielom zdobywanie doświadczeń pedagogicznych przez 
poszukiwanie i tworzenie nowych rozwiązań w bardziej efektywnym osią-
ganiu celów wychowawczych i dydaktycznych.

Dlatego też autorzy opracowania twierdzą, że wykorzystując piłki edu-
kacyjne, można realizować zadania edukacyjne i poznawać treści nie tylko te, 
które Lepczyk i współautorzy (2000) uznali za ruchowe: poznanie własnego 
ciała, dbałość o zdrowie, higiena własna i otoczenia, żywność i żywienie, 
bezpieczeństwo (w tym poruszanie się po drogach publicznych), rozpozna-
wanie sygnałów alarmowych, gry, zabawy i inne umiejętności ruchowe, 
ćwiczenia terenowe, wędrówki piesze oraz ćwiczenia fizyczne korygujące 
postawę ciała. W opinii autorów również takie treści, jak głośne czytanie 
sylab, wyrazów, zdań i teks tów, pisanie liter i łączenie ich w sylaby, pisanie 
wyrazów, zdań, liczenie (przeliczanie przedmiotów, niezależność liczby 
przedmiotów od sposobów ich przeliczania, porównywanie liczebności zbio-
rów), działania arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, algorytmy dodawa-
nia i odejmowania pisemnego, mnożenie, algorytm mnożenia pisemnego 

Fot. 2. Cyfry, litery i znaki umieszczone na piłkach edukacyjnych
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przez liczby jednocyfrowe, dzielenie), kolejność wykonywania działań (Pod-
stawa programowa… 1999) można realizować, wykorzystując ruch oraz piłki 
edukacyj ne jako czynniki motywujące dzieci do nauki.

Na podkreślenie zasługuje stwierdzenie, że ćwiczenia, zabawy i gry z pił-
kami edukacyjnymi stwarzają wielce sprzyjające okoliczności rozwoju ucznia, 
gdyż w sposób szczególny jednocześnie jest on zaangażowany w zadanie 
fizycznie i umysłowo (Naglak 2002).

Dotychczasowe spostrzeżenia autorów wskazują, że łączenie aktywnoś ci 
ruchowej z intelektualną w procesie kształcenia i wychowania fizycznego 
zwiększa motywację dziecka do uczestniczenia w zajęciach (Rzepa 2000a; 
Rzepa, Rokita 2001; Rokita, Rzepa 2003). Dlatego też w związku z możli wością 
tworzenia autorskich programów nauczania proponuje się wykorzystanie 
piłek edukacyjnych do nabywania biegłości w wykonywaniu podstawowych 
działań matematycznych oraz do realizacji wybranych zagadnień z zakresu 
języka polskiego, języków obcych i obsługi komputera oraz w zintegrowanej 
edukacji szkolnej, psychopedagogicznej pracy terapeutycznej i gimnastyce 
korekcyjno-kompensacyjnej.

Wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym nie 
tylko wzbogaci proces dydaktyczno-wychowawczy, ale znacznie go uatrak-
cyj ni. Jakże często słyszymy, że ulubionym dniem pobytu dziecka w szkole 
jest ten, w którym zaplanowane są zajęcia związane z aktywnością ruchową, 
a piłki te stwarzają możliwość łączenia ćwiczeń fizycznych z przekazywaniem 
wiedzy z różnych dziedzin ujętych w programach edukacyjnych.

O szczególnej wartości tego typu zajęć decyduje możliwość ich oddziały-
wania jednocześnie na sferę ruchową, emocjonalną, intelektualną i spo łeczną 
dziecka. Poprawiają one relacje integracyjne grupy, wzmacniają poczucie 
wartości własnej uczniów, dają możliwość udziału w decyzjach grupowych, 
a także rozwijają indywidualne umiejętności decyzyjne. Nie bez znaczenia, 
zwłaszcza w klasach, w których są dzieci niepełnosprawne, jest przestrzeganie 
zasady, aby każde dziecko było przydatne grupie, a grupa dziecku, wtedy 
można rozwijać i wzmacniać empatię. Ponadto wykorzystywanie piłek eduka-
cyjnych w zajęciach ruchowych przyczynia się do rozwijania pamięci wzroko-
wej i słuchowej, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, orientacji w przestrzeni 
(strona prawa, lewa, skos), umiejętności określenia położenia przedmiotów 
względem siebie (przed, za, obok) oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słu-
chowej, a także logicznego myślenia. Zajęcia te pozwalają na wielokrotne 
powtarzanie tych samych czynności, które niezbędne są do opanowania 



19

biegłości przedmiotowej w danym zakresie. Wszystkim dzieciom dają możli-
wość doskonalenia sfery ruchowej podczas rozwiązywania łatwych ćwiczeń 
myślowych, uczą współpracy i polegania na sobie (Rzepa 1995).

Programując treści dydaktyczne w zadaniach z piłkami edukacyjnymi, 
powinno się korzystać z podstaw programowych oraz testów obowiązujących 
w danej klasie. Jeżeli np. w klasie II szkoły podstawowej stosowany jest test 
z zakresu ortografii (pisownia wyrazów z „ó” lub „u”, „ch” lub „h”, „rz” lub „ż” 
oraz pisownia wielkich liter), to treścią zajęć ruchowych po winny być ćwi-
czenia, zabawy i gry z piłkami edukacyjnymi odnoszące się do ortografii 
(Rzepa, Rokita 2001; Rzepa 2002). W podobny sposób nale ży postępować 
(przy uwzględnianiu zakresu materiału i tes tów) w programo wa  niu zajęć 
z matematyki, informatyki, języka obcego oraz innych dziedzin.

Według Huizingi (1985, s. 28) zabawa jest czynnością swobodną, którą 
odczuwa się jako nie tak pomyślaną i pozostającą poza zwykłym życiem,  
a która mimo to może całkowicie zaabsorbować grającego, czynnoś cią, z którą 
nie łączy się żaden interes materialny, przez którą nie można osiągnąć korzyści, 
która dokonuje się w obrębie własnego określone go czasu i własnej określonej 
przestrzeni; czynnością przebiegającą w pew nym porząd ku według określonych 
reguł, powołującą do życia związki społeczne, które ze swej strony chętnie 
otaczają się tajemnicą lub przy pomocy przebrania uwydatniają swoją inność 
wobec świata. W innym miejscu (s. 48) pisze on: Zabawa jest dobrowolną 
czynnością lub zajęciem, dokonywanym w pewnych ustalonych granicach 
czasu i przestrze ni według dobrowolnie przyjętych, lecz bezwarunkowo obowią-
zujących reguł, jest celem samym w sobie, towarzyszy jej zaś napięcie i radość, 
i świadomość odmienności od zwyczajnego życia […]. Wszelka zabawa – zdaniem 
Huizingi (1985) – jest najpierw i przede wszystkim swobodnym działaniem. 
Dziecko bawi się, ponieważ znajduje w tym przyjemność i właśnie na tym 
polega jego swo boda, robi to nie z obowiązku czy przymusu, lecz z własnej 
woli. Bobrowska-Nowak (1983) podaje, że tę cechę zabawy eksponował też 
Uszyński, wyrażając opinię, że zabawy wymyślone dla dzieci przez dorosłych 
mają charakter czegoś sztucznego. Zabawa traci cały swój sens, gdy przesta-
je być wolną działalnością dziecka.

Jeszcze wyraźniej cechę przyjemności w definicji zabawy eksponuje 
Hurlock (1960, s. 7), odnosząc ten termin do każdej czynności podjętej dla 
przyjemności, lecz bez względu na końcowy rezultat. Zaznacza on, że jednostka 
bawi się dobrowolnie, bez przymusu z zewnątrz, a celem zabawy jest tylko 
rozrywka.
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Grad (1997, s. 5), analizując pojęcia i koncepcje zabawy, pisze: Z uczest-
nictwem w zabawie […] łączą się owe różnorakie przeżycia, doznania, stany 
psychiczne określane jako: beztroska, uciecha, wesołość, humor, przyjemność, 
poczucie swobody, wolność, żywiołowość […].

Wszyscy ci autorzy określają zabawę jako działanie swobodne, a za główny 
motyw jej podejmowania uznają przyjemność, jaką sprawia ona każdemu 
dziecku. Ten pozbawiony przymusu charakter zabawy wyraża się tym, że 
dziecko wybiera dowolny rodzaj czynności zabawowych. Z własnej woli 
podejmuje także zabawę badawczą, której pośrednią przyczynę stanowi 
charakterystyczna, jedna z głównych potrzeb psychicznych dziecka w okresie 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym – potrzeba poznawania otoczenia. W trakcie 
zabawy badawczej dziecko odkrywa bowiem nie znane mu dotychczas wła-
ściwości przedmiotów i zjawisk oraz związki między nimi.

Zabawy dydaktyczne bądź ruchowe podejmowane przez uczniów są naj-
częściej inicjowane i organizowane w całości przez nauczycie la. To on w za-
leżności od realizowanego tematu dnia przygotowuje odpowiednie zabawy, 
które mają na celu wspomóc proces uczenia się dziecka przez jednoczesne 
zaspokajanie podstawowej jego potrzeby – ruchu.

Już w 1960 r. Szuman (s. 143–144) pisał: Dziecko podejmuje i rea li zuje 
czynności zabawowe po prostu dlatego, że do podstawowych jego potrzeb należy 
być czynnym, poznawać wszystko, co je otacza, wchodzić w kontakt z rzeczami 
i osobami będącymi w jego zasięgu – działać. […] Dziecko nie poznaje rzeczy 
i zjawisk przyglądając się im z daleka, lecz wykonuje naj rozmaitsze działania 
na nich lub za ich pomocą […]. Dlatego też m.in. pomysł wykorzystania piłek 
edukacyjnych w kształceniu wczesno szkolnym wydaje się w pełni uzasadniony. 
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Z chwilą przekroczenia przez dziecko progu szkoły następuje radykalna zmiana 
jego sytuacji. Wchodzi ono, często po raz pierwszy, w szersze środowisko 
rówieśników. Po raz pierwszy też styka się z wyraźnie okreś lo nymi wymaga-
niami, ze stałą oceną swej aktywności i jej wyników. Dziecko staje się człon-
kiem wielu środowisk, takich jak rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i inne, 
w których spotyka się z różnymi zachowaniami zależ nymi od sytuacji i ro-
dzaju zadań (Chłopkiewicz 1987).

W życiu społecznym ucznia w młodszym wieku dokonuje się dość szybko 
zasadniczy zwrot. Dotąd silnie związany z rodzicami, podatny na ich sugestię 
i przywiązany do nich, zwraca się początkowo całkowicie w kierunku na-
uczyciela, a następnie w stronę rówieśników. Towarzyszy temu wyraźnie 
zaznaczony negatywny stosunek do dorosłych, zwłaszcza rodziców. Silna 
potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej czyni z większości uczniów 
w tym okresie jednostki bardzo sugestywne, wzajem nie wpływające na siebie. 
Dziecko stara się dostosowywać swoje czynności i pragnienia do potrzeb 
grupy, przyswaja sobie jej normy.

Wstrząs, związany z nagłą zmianą warunków życia, a szczególnie ogra-
niczenia, jakie narzuca szkoła w zakresie ruchliwości ucznia, nie pozo stają 
bez wpływu dla rozwoju jego motoryczności. Rodzi się zatem konieczność 
dogłębnego poznania naturalnych potrzeb ruchowych dziecka, co ma istotne 
znaczenie dla stymulacji osiągniętego przez nie poziomu biologicznej doj-
rzałości (Osiński 2000).

Osiński (2000, s. 65), charakteryzując kolejno formę, cechę, treść i ideę 
ruchu, podaje, że u uczniów w pierwszych klasach szkoły podstawowej ob ser-
 wujemy:

– dość bogatą formę prostych czynności ruchowych (ruchy są na ogół har-
monijne, rytmiczne, płynne, elastyczne);

– małe wyrobienie cech, z wyjątkiem dużej gibkości oraz dość znacznej 
zwinności, a nieraz swoistej szybkości;

Charakterystyka dziecka 
w wieku wczesnoszkolnym
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– rozumienie treści ruchów, co pozwala w ćwiczeniach przejść z zabawo-
wych i zadaniowych form nauki na ścisłe;

– wzbogacenie, zwiększenie siły działania i różnorodności motywów po-
dejmowania czynności ruchowych, których wykorzystanie pozwala pe-
dagogowi kształtować zainteresowania ruchowe ucznia.

Mimo że szkoła w pewnym stopniu ogranicza spontaniczną, niczym 
nie skrępowaną aktywność ruchową, uczniowie doskonalą i wzbogacają takie 
formy ruchu, jak różne postacie lokomocji, skoków, rzutów, zwisów, podpo-
rów, chwytów, wspinań itp., tworząc różne kombinacje moto rycz ne. Dziecko 
chętnie uczestniczy we współzawodnictwie, a radość sprawia mu wykony-
wanie każdego nowego zadania ruchowego (Osiński 2000).

Okres wczesnoszkolny sprzyja dynamicznemu rozwojowi wszystkich 
zdolności motorycznych, a szczególnie zwinności. Przy końcu tego okresu 
następuje „etap dziecka doskonałego” (drugie apogeum w rozwoju moto-
ryczności). Najbardziej znamienną cechą tej fazy jest wyjątkowa łatwość 
uczenia się nowych ruchów, wynikająca ze sprawności mechanizmów koor-
dy nacyjnych. Dzieci wykazują znaczne zadowolenie z wykonanego zadania 
ruchowego oraz z łatwością opanowują specjalne umiejętności ruchowe 
różnych dyscyplin sportowych – szybko uczą się pływać, jeździć na łyżwach, 
łatwo przyswajają sobie elementy gier sportowych i złożone ćwiczenia gim-
nastyczne. Fakty te potwierdzają uznanie okresu przedpo kwi taniowego za 
„złoty wiek motoryczności”. Mimo tego, że dzieci w wieku wczesno szkolnym 
wykazują szczególną aktywność ruchową, niewskazane są inten syw ne wy-
siłki związane z pracą o charakterze si łowym, a szczególnie wysił ki statyczne 
(Osiński 1996, 2000; Szopa i in. 2000). 

W okresie tym również w motoryce widoczny staje się dymorfizm płciowy, 
nie jest jednak tak silny jak w późniejszych okresach życia. Chłopcy wyka-
zują widoczną przewagę w szybkości i biegu, rzutach i sko kach, a dziewczęta 
w gibkości oraz sprawności manualnej (Osiński 1996, 2000; Szopa i in. 2000). 

Początek nauki szkolnej to okres, w którym dziecko jest szczególnie na-
rażone na powstawanie u niego wad postawy ciała. Wśród czynników zabu-
rzających normalny przebieg posturogenezy wymienia się m.in. zwiększone 
statyczne obciążenie spowodowane długotrwałym i nie zaw sze poprawnym 
siedzeniem, noszenie książek w teczce, zmęczenie sprzyjające opuszczaniu 
głowy i garbieniu się. 

Charakteryzując dziecko w wieku wczesnoszkolnym, nie sposób pomi nąć 
jego rozwoju w sferze poznawczej i emocjonalnej. Znajduje się ono wtedy 
w stadium operacji konkretnych. Zdolne jest do przeprowadzania operacji 
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umysłowych, lecz wciąż nie potrafi rozumować abstrakcyjnie. Jednak już 
w tym okresie zaczyna przełamywać centrację; decentracja ta po lega na odej-
ściu od koncentracji na jednej, łatwej do zauważenia cesze fizycznej przed-
miotu i wzięciu pod uwagę także innych jego właściwości.

Chociaż dziecko uczy się używać logiki i wnioskować w rozwiązywaniu 
konkretnych problemów, to symbole, jakich używa w rozumowaniu, nadal 
pozostają symbolami konkretnych przedmiotów i zdarzeń, nie są natomiast 
abstrakcyjne (Zimbardo 2001).

Dziecko dysponujące umiejętnościami językowymi i poznawczymi byłoby 
wciąż upośledzone bez odpowiednich zdolności do reagowania społecznego 
i emocjonalnego. Rozwija się przecież nie tylko przez zdobywanie wiedzy 
o naturze rzeczywistości fizycznej. Jego przetrwanie zależy od wykształcenia 
znaczących i skutecznych relacji z innymi ludźmi. Musi nauczyć się i zinter-
nalizować wiele reguł postępowania, uznanych za obowiązujące w społe-
czeństwie, w którym wzrasta, musi rozpoznawać swoje uczucia i reagować 
odpowiednio na uczucia innych.

Jednym ze sposobów, w jaki dzieci wywierają wpływ na swoje otoczenie, 
jest uśmiech. Uśmiechnij się, a świat uśmiechnie się do ciebie to aforyzm, do 
którego stosowania w praktyce zachęca swoich podopiecznych wielu rodzi-
ców i wychowawców (Zimbardo 2001, s. 21). Dzieci bardzo często śmieją się 
w trakcie zabawy. Dlatego też autorzy opracowania założyli, że nauczyciel, 
korzystając z piłek edukacyjnych podczas zajęć ruchowych (w ćwiczeniach, 
zabawach i grach), będzie zachęcać ucznia do nauki. Dziecko, bawiąc się pił-
kami edukacyjnymi, będzie zdobywało wiedzę oraz rozwijało sferę moto-
ryczną, poznawczą i emocjonalną, nie nudząc się przy tym.
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Trudności dziecka w nauce czytania i pisania  
oraz ich przyczyny

Na podstawie badań lateralizacji funkcji ciała można odkryć źródła 
pow sta wa  nia u dziecka trudności w nauce. To z kolei umożliwia ustalenie 
właś  ci wej diagnozy dotyczącej rodzaju zaburzeń charakterystycznych dla 
danego ucznia. Trafna diagnoza zaś jest podstawą zaprojektowania różno -
rod nych form terapii pedagogicznej (np. ćwiczeń z piłkami edukacyjnymi).

Prowadzone przez wiele lat badania lateralizacji (Spionek 1963, 1969; 
Styczek 1979; Koszczyc 1991; Surynt 2002 i inni) wykazały, że u dzieci  
o skrzy żo wanej dominacji stwierdza się dość często zaburzenia pisania i czy-
tania. Lewo ręczni i prawooczni czytając, niejednokrotnie zmieniają kolej-
ność i znacze nie liter, pisząc zaś, kreślą zamiast liter znaki przypomina ją ce 
odbicie tych liter w lustrze. Pismo takie określamy zazwyczaj mia nem lustrza-
nego lub zwier ciad la nego. Przy słabszym nasileniu tego typu zabu rzeń dziecko 
miesza litery o zbliżo nym kształcie, ale odmiennym położeniu (np. litery 
„d” i „b”, „p” i „b”).

Przyczyną opóźnienia lub braku procesu lateralizacji jest również obu-
ręczność, czyli brak przewagi czynnościowej jednej ręki nad drugą. U nie-
których dzieci jest to zjawisko przejściowe, inne natomiast pozosta ją obu-
ręczne do końca życia. Dzieci z opóźnioną i słabą lateralizacją wykazują 
nieraz w pierwszych latach życia tendencję do częstszego używania ręki le-
wej, później zaś stają się praworęczne. W tych wypadkach obserwujemy 
zjawisko tzw. dominacji zmiennej. Szczegółowe badania wykazały, iż obu-
ręczność oraz dominacja zmienna wiążą się z różnego rodzaju zaburzenia-
mi częściej niż wyraźna leworęczność. U dziecka leworęcznego z wczesną, 
silną i jednorodną lateralizacją występuje bowiem odwrócenie dominacji 
w obrębie półkul, u dzieci oburęcznych natomiast mamy do czy nienia z kon-

3.1

Wykorzystanie piłek edukacyjnych  
w kształceniu językowym,  
matematycznym  
i edukacji środowiskowej
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fliktem dominacji lub jej brakiem. Konflikt ów zaznacza się również w przy-
padku uprzednio wymienionej dominacji skrzyżowanej.

Dzieci oburęczne częściej od innych wykazują zaburzenia w zakresie 
orientacji przestrzennej. Długo nie mogą nauczyć się, która strona jest prawa, 
a która lewa, mylą kierunki „na prawo” i „na lewo”, mają trudnoś ci w od-
wzorowywaniu kształtów geometrycznych itp. Dzieci te często przejawiają 
również trudności w nauce czytania i pisania. Rozwój sprawności rucho-
wych ich rąk jest bowiem zazwyczaj opóźniony, a braki w zakresie orientacji 
przestrzennej utrudniają rozpoznawanie i odwzorowywanie kształtów liter 
(Spionek 1969).

Najczęściej wyodrębnia się następujące odchylenia od normy w czyta-
niu i pisaniu jako charakterystyczne dla dzieci z zaburzeniami procesu late-
ralizacji:

– statyczne odwracanie liter – dziecko miesza ze sobą litery o podob-
nych kształtach, ale innym położeniu i kierunku („b” i „d”, „p”  
i „b”, „u” i „n”, „w” i „m” itp.);

– dynamiczne odwracanie liter – dziecko przestawia litery, zmieniając 
ich kolejność;

– uporczywe opuszczanie lub dodawanie liter, a nawet całych sylab 
i wyrazów;

– błędne odtwarzanie liter – dziecko niedokładnie odczytuje i pisze za-
równo niektóre spółgłoski, jak i samogłoski, np. „los” czyta jako „las”, 
„sęk” jako „sok”.

Oprócz tych trudności, w zasadzie wspólnych dla nauki czytania i pi sa nia, 
należy wymienić te związane wyłącznie z techniką pisa nia: linie o nierówno-
miernym nacisku i niejednakowym nachyleniu, łuki przekształcone w kąty 
ostre lub rozwarte, litery wybiegające poza linię, jak również nieprawidłowe 
połączenia liter, za duże lub za małe odstępy między literami (Surynt 2002).

Koordynacja wzrokowo-ruchowa stanowi podstawę rozwoju większości 
ruchów docelowych dziecka. Zestrojenie aktu motorycznego z podnietami, 
wrażeniami i spostrzeżeniami wzrokowymi decyduje o precyzji wykonania 
przez dziecko określonej czynności ruchowej. Bardzo dużą rolę w koordy-
nacji wzrokowo-ruchowej odgrywa analizator kinestetyczno-ruchowy. 
Każdy ruch wykonywany przez dziecko jest źródłem różnorodnych wrażeń 
i spostrzeżeń proprioceptywnych. Dziecko „odczuwa” swój ruch za pośred-
nictwem zakończeń nerwowych umieszczonych w układzie mięśniowo-sta-
wowym. Na podstawie zapamiętanych „odczuć” ruchu (spo strze  żeń kineste-
tyczno-ruchowych) może ono odtworzyć określony ruch.
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U małego dziecka analityczno-syntetyczne funkcje analizatora kineste-
ty czno-ruchowego osiągają dość niski poziom i dlatego w pierwszych latach 
życia trudno jest mu wykonywać bardziej złożone i wymagające większej 
precyzji ruchowej czynności bez ciągłej kontroli wzrokowej. Nie potrafi np. 
zapiąć guzika, nie kontrolując stale wzrokiem położenia swoich palców. 
Dziecko starsze, którego ruchy są już bardziej uniezależnione od kontroli 
wzrokowej, zapina guziki w sposób zautomatyzowany (Spionek 1969).

Większość zadań i czynności myślowych, wykonywanych przez pierw-
szoklasistę, opiera się na ruchu ręki. Powodzenie w pierwszych próbach od-
wzorowania liter, cyfr i symboli uwarunkowane jest w tym samym stopniu 
poprawną percepcją wzrokową, zdolnością rozpoznawania kształtów, zdol-
nością myślenia symbolicznego, co możliwością wykonywania ruchów ma-
nualnych w sposób skoordynowany i dokładny. Oznacza to, że w przypadku 
nauki pisania i czytania analizator wzrokowy odgrywa szczególną rolę. 
Dzieje się tak, gdyż warunkiem poprawnego zapisu, szyb kie go tempa i do-
brego poziomu graficznego pisma jest możliwość śledzenia wzrokiem czyn-
ności pisania, ruchu ręki i powstającego zapisu.

Dlatego też niezwykle istotne stają się ćwiczenia, zabawy i gry, w czasie 
których dziecko ma możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Zaburzenia współdziałania oka i ręki, czyli zaburzenia koordynacji wzro-
kowo-ruchowej mogą mieć różne przyczyny. Mogą wynikać z niepra widło-
wego współdziałania ośrodków wzrokowych i motorycznych w korze móz-
gowej. Konsekwencją takich zaburzeń jest wolne tempo pisania, nis ki poziom 
graficzny (dysgrafia) i błędy w pisaniu (dysortografia). Inną przyczynę nie-
prawidłowego współdziałania tych dwóch organów upatru je się w skrzyżo-
waniu dominacji oka i ręki. Niektórzy autorzy widzą związek między skrzy-
żowaną lateralizacją oka i ręki a specjalnymi trudnościami w czytaniu 
(dysleksja) i pisaniu (dysortografia), które charakteryzuje określony typ błędów, 
tj. pismo lustrzane, odczytywanie wyrazów od końca do początku, czyli od 
prawej do lewej strony.

Obniżenie sprawności manualnej ujawnia się w różnych formach dzia-
łal ności dziecka, a cechuje ją: 

– niska precyzja ruchów dłoni i palców,
– zwolnienie lub przyśpieszenie tempa działania,
– prawidłowa precyzja przy wybitnie zwolnionych ruchach rąk.
Dzieci z niską sprawnością manualną nie potrafią dobrze rysować, szyć, 

lepić, wycinać, majsterkować, nawet wykonywać czynności „samoobsługo-
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wych”, takich jak mycie rąk, wiązanie sznurowadeł, ubieranie się, jedzenie. 
Ruchy takich osób są niezgrabne, spowolnione lub w przypadku dziecka nad-
pobudliwego w sferze ruchowej – nieskoordynowane i nerwowe (Surynt 2002).

Programy percepcyjno-ruchowe mają na celu likwidację źródła niepo-
wodzeń na drodze stymulowania rozwoju cech i funkcji bezpośrednio warun-
kujących stopień oraz sposób przyswojenia wiedzy przez ucznia. Założenie 
programów jest stosunkowo proste i opiera się na fakcie, że możliwości percep-
cyjne, decydujące w dużym stopniu o przyswojeniu wiedzy w pierwszym 
okresie nauki, kształtują się w działaniu ruchowym, na drodze zdobywania 
coraz to nowych doświadczeń.

Autorzy tego opracowania, mając na uwadze problemy dzieci w wieku 
edukacji wczesnoszkolnej, postanowili wykorzystać piłki edukacyjne w za ję-
ciach ruchowych z przeświadczeniem, że ich zastosowanie przyniesie pozy-
tywne efekty w zakresie nauczania języka polskiego (pisania, czytania, składa-
nia sylab, zdań itp.), i to nie tylko na poziomie kształcenia zintegrowanego. 
Przykładowe ćwiczenia, zabawy i gry znajdzie czytelnik w rozdziale 6 tego 
podręcznika.

U podstaw procesu kształcenia zawsze powinna leżeć spójna i komplet-
na teoria nauczania i uczenia się, która znajduje swoje odbicie w postaci 
i charakterze materiałów edukacyjnych oraz określa kierunek i specyfikę 
działań uczniów i nauczyciela. Nieco upraszczając, można powiedzieć, że 
obecnie na świecie „ścierają” się dwa podstawowe podejścia do wprowadza-
nia pojęć i rozwijania umiejętności matematycznych na poziomie kształce-
nia zintegrowanego: tradycyjne i konstruktywistyczne (Dąbrowski 2002).

Pierwsze z nich głosi, że należy dążyć do tego, aby uczeń, w wyniku 
zaplanowanych działań edukacyjnych, dokonał interioryzacji (uwewnętrz-
nienia) reguł czy algorytmów. Dziecko jest podmiotem tych działań, ale 
bardziej odbiorcą niż ich aktywnym uczestnikiem. Jak pokazuje praktyka, 
podejście to, które jest typowe dla polskiego systemu szkolnego, owocuje 
niezłym opanowaniem przez dzieci umiejętności algorytmicznych, ale ni-
skim poziomem „zaradności matematycznej” i rozumienia tego, co się robi. 
Jego skutkiem ubocznym jest także dość jednolite podejście do nauczania, 

3.2 Konstruktywizm w nauczaniu matematyki
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co może wpływać na sporą liczbę niepowodzeń w uczeniu się matematyki, 
które ujawniają się już na poziomie edukacji klas I–III i przenoszą na kolejne.

Drugie podejście wywodzi się m.in. od Piageta (za: Kamii 2000), który 
twierdzi, że w każdym momencie swojego życia dziecko ma pewne struktury 
poznawcze, które wykorzystuje, interpretując nowe doświadczenia i modyfi-
kuje je, dostosowując do tych doświadczeń. W efekcie raczej konstruuje ono 
swoją wiedzę, niż ją po prostu odbiera i zapamię tuje. Zgodnie z tym podejś-
ciem to dziecko powinno być aktywne i twórcze, to ono „buduje swoją mate-
matykę”, nauczyciel zaś tylko wspiera jego działania i rozwój.

Zwolennicy konstruktywizmu w nauczaniu matematyki na poziomie 
początkowym uważają, że:

– proces „budowania” przez ucznia jego wiedzy matematycznej powinien 
zaczynać się od badania i omawiania bliskich mu sytuacji życiowych;

– sytuacje te są punktem wyjścia do rozwiązywania zadań tekstowych, 
które pozwalają dziecku na samodzielne wybieranie metod oblicze-
niowych i strategii postępowania;

– wypracowane przy okazji metody są utrwalane i doskonalone dzięki 
uczestniczeniu w grach matematycznych.

Przyjrzyjmy się, jakie są konsekwencje przyjęcia w kształceniu zintegro-
wanym konstruktywizmu jako podstawy nauczania. Przyswajanie wiedzy 
matematycznej przez ucznia jest procesem, który może towa rzy szyć każdej 
formie jego działalności, wymaga to jednak wspomnianego wcześniej „łapa-
nia okazji”. Jednocześnie dziecko, działając z mate ma tyczną intencją, porozu-
miewa się i komunikuje z innymi, posłu guje się obiek tami z otaczającej rzeczy-
wistości, bada realne zjawiska, zatem rozwija się znacznie szerzej niż tylko 
matematycznie (np. ruchowo, językowo). Nie oznacza to, że stawiamy tylko 
na konstruktywizm. W naszych realiach pewnie, jak zawsze, najlepszym 
rozwiązaniem jest szukanie kompromisu między starym a nowym, między 
podejściem tradycyjnym a konstruktywizmem. Trudno sobie np. wyobrazić 
polską szkołę bez „słupków”. Zresztą nie zawsze i nie wszystko warto utrwalać 
u dzieci w grach i zabawach, w niektórych sytuacjach należałoby sięgnąć po 
bardziej trady cyjne serie ćwiczeń. Mogą one iść w ślad za grami, np. mogą być 
skróconym przedstawieniem sytuacji, które wystąpiły w jakiejś hipotetycznej 
rozgrywce, a niekiedy gry i zabawy zastępować – ze względu na tematykę 
czy oszczędność czasu. Pewnie dobrze byłoby, aby jak najczęściej miały one 
jakieś realistyczne odniesienie, ułatwiające dziecku przywołanie właś ci wej, 
wypracowanej wcześniej, strategii postępowania.
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Próbę znalezienia kompromisu w zakresie rozwijania umiejętności 
mate matycznych dzieci autorzy tej publikacji podjęli już w 2002 r. (Roki ta, 
Rzepa 2002), proponując wykorzystanie piłek edukacyjnych jako środka 
dydaktycznego wspomagającego proces kształcenia zintegrowanego.

Na razie, zanim każdy nauczyciel dojrzeje do własnej wersji kompromi-
su między tradycją a konstruktywizmem, autorzy opracowania zachęca ją  
do stosowania pewnych reguł, które, jak pokazuje praktyka, mogą znacznie 
przyczynić się do podniesienia efektywności procesu edukacyjnego:

– stawiajmy dzieci w sytuacjach, które prowokują do szukania metod 
postępowania, zachęcajmy je do samodzielnych poszukiwań i formu-
łowania wniosków;

– starajmy się prezentować zadania i problemy, używając możliwie różno-
rodnych form, w tym jak największej liczby form wizualnych; tam gdzie 
to możliwe, warto tę samą rzecz zapisywać na dwa różne sposoby – 
prostszy i bardziej obrazowy (np. za pomocą piłek edukacyjnych) oraz 
bardziej zaawansowany i mniej obrazowy (np. licz bami i symbolami 
matematycznymi);

– jak najczęściej korzystajmy z różnorodnych materialnych modeli po-
znawanych obiektów matematycznych;

– pamiętajmy, że najpierw dziecko powinno oswoić się ze znaczeniem 
symbolu, a dopiero później poznać sam znak, gdyż to pozwoli mu 
szybciej i lepiej zrozumieć sens jego stosowania;

– zachęcajmy dzieci do dzielenia się pomysłami i wspólnego ich oma-
wiania; prowokujmy sytuacje, w których uczniowie wzajemnie się 
przekonują, wyjaśniają sobie itp.;

– nie odpowiadajmy sami na pytania, które zadajemy uczniom; jeśli 
nie potrafią na jakieś odpowiedzieć, zastąpmy je innym;

– pozwólmy dzieciom na błędy językowe czy pojęciowe, zwłaszcza gdy 
widzimy, że dobrze wzajemnie się rozumieją; na wyczyszczenie języka 
przyjdzie czas, np. na etapie formułowania wniosków z dyskusji lub 
jeszcze później;

– stosujmy dużo zadań otwartych, które zachęcają dzieci do samodziel-
nego poszukiwania rozwiązań i wybierania ich kierunku; otwierajmy 
zadania tak często jak to tylko możliwe (Dąbrowski 2002).
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W założeniach reformy programowej szkoły podstawowej (Podstawa 
programowa… 1999) jednym z kilku obszarów nauczania początkowego 
jest edukacja środowiskowa. Bliższe określenie jej miejsca w kształceniu zin-
tegrowanym wymaga zdefiniowania istoty środowiska jako dyscypliny na-
ukowej, sprecyzowania jej zakresu treściowego, struktury dydaktycznej, 
celów i zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Najbardziej ogólna definicja środowiska traktuje je jako zbiór czynników 
oddziałujących na dany podmiot środowiska (Bratkowski 1979). Na pojęcie to 
składają się więc trzy elementy: podmiot środowiska, pewien proces (oddzia-
ływanie czynników) oraz przedmiot środowiska (zbiór czynników). W tym 
ujęciu środowisko jest:

– zbiorem rzeczy materialnych (i energii),
– zbiorem wzajemnych oddziaływań komponentów materialnych na 

siebie i na podmiot środowiska.
Struktura dydaktyczna treści kształcenia środowiskowego na poziomie 

wczesnoszkolnym wyraża się w określonej reprezentacji wszystkich sfer na-
ukowej struktury rzeczywistości społeczno-przyrodniczej. Zakres treściowy 
edukacji środowiskowej w nauczaniu początkowym ma charakter elementarny 
i egzemplaryczny. Odnosi się do cech zewnętrznych pozna wanych obiektów, 
zjawisk i procesów oraz ich podstawowych funkcji, możliwych do poznania 
sensorycznego. Całość zagadnień programowych obejmuje wewnętrznie 
zintegrowane obszary treściowe dotyczące:

– różnorodności zjawisk świata przyrody ożywionej i nieożywionej 
(budowy niektórych roślin i zwierząt, warunków i trybu ich życia),

– życia społecznego klasy, szkoły, miejscowości, kraju,
– pracy ludzkiej,
– wybranych problemów ekologicznych,
– zasad bezpieczeństwa, higieny i zdrowia.
Edukacja środowiskowa – obok polonistycznej i matematycznej – sta nowi 

jeden z podstawowych obszarów kształcenia na poziomie klas I–III, bez wy-
dzielania poszczególnych przedmiotów nauczania, i jako taki party cypuje 
w całokształcie zadań edukacyjnych kształcenia zintegrowanego.

3.3
Edukacja środowiskowa 
na poziomie kształcenia zintegrowanego
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Ze względu na specyfikę treści przedmiotowych, podobnie jak na po-
ziomie przedszkolnym, edukacja środowiskowa ma możliwość eksponowania, 
rozwijania i akcentowania wszystkich ważnych dla dziecka w wieku wczesno-
szkolnym cech psychicznych: intelektualnych, emocjonalnych i spo łecz nych. 
Przez edukację środowiskową uczeń zdobywa bowiem określony zasób wie-
dzy, rozwija swoje zdolności poznawcze i kształtuje umiejętność myślenia 
przyrodniczego oraz przeżywania kontaktów z przy ro dą i zjawiskami spo-
łecznymi, ekspresji twórczej z tym związanej, uczy się poznawać siebie 
w relacjach społecznych i przyrodniczych. W konsekwencji kontakty edu-
kacyjne dziecka ze środowiskiem rozwijają je jako jednostkę biologiczną 
(rozumiejącą swoje miejsce w rzeczywistoś ci przyrodniczej), kulturową (bę-
dącą twórcą i odbiorcą kultury materialnej i duchowej) i społeczną (mającą 
umiejętność funkcjonowania w rzeczywistości przyrodniczej i kulturowej 
według uznanych norm etycznych) (Zioło 2002).

Zgodnie z intencją koncepcji kształcenia wielostronnego w procesie edu-
kacji środowiskowej na poziomie wczesnoszkolnym wykorzystane powinny 
być metody asymilacji wiedzy, metody problemowe, waloryzacyjne oraz 
praktyczne.

Z tego względu, że szczególne znaczenie dla poznania i rozumienia 
funkcjonowania rzeczywistości przyrodniczej ma aktywność własna dzieci, 
ogromnie ważna dla edukacji środowiskowej ucznia klas początko wych jest 
metoda problemowa, określana jako kształcenie przez badanie (Palka 1984). 
Stanowi ona zbiór powiązanych ze sobą działań nauczycie la i ucz niów, które 
wchodzą w skład metody badawczej, ukierunkowane są na realizację okreś-
lonych celów kształcenia, których efektywność zależy od uwzględnienia ze-
społu cech psychofizycznych osób w nich uczestniczących oraz czynników 
dydaktycznych i środowiskowych. Zadaniem nau czyciela jest tworzenie 
ram organizacyjnych dla działalności badawczej uczniów. Przy jego stałej 
opiece zadaniem dzieci jest samodzielne formułowanie problemu badaw-
czego, projektowanie i przeprowadzanie badań w czasie zajęć szkolnych czy 
pozaszkolnych, a następnie analiza i interpretacja wyników.

Swoistą formą metody problemowej, szczególnie przydatną w edukacji 
środowiskowej dzieci klas początkowych, jest metoda gier i zabaw dydak-
tycznych. Gry i zabawy dydaktyczne powinny być stosowane częs to ze względu 
na to, że są najbliższe naturalnym formom aktywności dziecka w tym wieku. 
Traktować je należy jako swoistą odmianę zabawy, która polega na prze-
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strzeganiu dokładnie sprecyzowanych reguł. Służą one procesowi poznania, 
uczą technik twórczego myślenia, poszanowania reguł współzawodnictwa, 
sprzyjają uspołecznieniu dziecka, przyzwy czajają zarówno do wygranej, jak 
i przegranej, spełniają także cele wychowawcze. Dlatego też autorzy propo-
nują wykorzystanie piłek edukacyjnych jako ulubionego przez dziecko środka 
motywującego je do aktywności fizycznej oraz poznania środowiska spo-
łeczno-przyrodniczego.
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Narastające tempo zmian organizacyjnych w obecnym systemie szkolnym 
zmusza nauczycieli do poszukiwania nowych rozwiązań w przygotowaniu 
i prowadzeniu zajęć ruchowych. Naczelnym celem edukacji jest wspoma-
ganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, w tym także dbałość 
o jego zdrowie, higienę własną i otoczenia, umiejętności ruchowe oraz ćwicze-
nia fizyczne korygujące postawę ciała, do czego nale ży przywiązywać wagę 
już od najwcześniejszych lat życia, a więc od przedszkola i szkoły. Młody 
organizm jest szczególnie plastyczny i ulega korzystnym i niekorzystnym 
wpływom, zarówno pod względem biologicznym, jak i wy chowawczym. Ma-
ciej Demel w „Pedagogice zdrowia” (1980) pisze, że nad zdrowiem trzeba 
pracować i praca ta ma charakter peda gogiczny. Chodzi bowiem o wykształ-
cenie trwałych nawyków higienicznych, odpowiednich postaw wobec zdro-
wia fizycznego i psychicznego, wreszcie o kwantum wiedzy i umiejętności. 
Zabiegów zdrowotnych wymagają przede wszystkim osoby o predyspozy-
cjach do zaburzeń rozwojowych i chorób. Interesujący nas problem postawy 
ciała przedstawia się następująco: w grupie dzieci 6-letnich 29,5% wymaga 
szczególnej uwagi, z tego 21,4% stanowi pogranicze normy, a 8,1% stany 
patologii; wśród 10-latków jest 23,5% dzieci z odchyleniami zdrowotnymi, 
z tego 14,3% to przypadki z pogranicza normy, a 9,2% stanowią stany pato-
logiczne. Podobnie przedstawia się stan u 14-latków (Wagner 2001). W praktyce 
oznacza to, że co trzecie, czwarte dziecko wymaga interwencji, tj. zwięk szo nej 
opieki i działań profi laktyczno-leczniczych, a więc gimnastyki korekcyjno-
-kompensacyjnej.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna jest elementem zarówno kul-
tury fizycznej, jak i medycyny. Składają się na nią indywidualne lub zespo-
łowe ćwiczenia (głównie wolne), których celem jest korygowanie zaburzeń 
postawy ciała oraz zapobieganie ich powstawaniu, przeciwdzia ła nie utrwala-
niu i pogłębianiu się, korygowanie zaburzeń w rozwo ju motorycznym oraz 
wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci z odchylenia mi od normy zdro-

Wykorzystanie 
piłek edukacyjnych  
w gimnastyce 
korekcyjno-kompensacyjnej
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wotnej lub rozwojowej. Gimnastyka kompensacyjno-korekcyj na obejmuje ćwi-
czenia oddechowe, ćwiczenia mięśni grzbietu, mięśni poślad kowych i brzucha, 
ćwiczenia antygrawitacyjne, ćwiczenia „poczucia” dobrej postawy. Metody tej 
gimnastyki mają szczególne zasto sowanie u dzieci i młodzieży dotkniętej 
skrzywieniem kręgosłupa.

Zajęcia te w grupach przedszkolnych trwają po 30 minut, w grupach 
szkolnych zaś, najczęściej w klasach I–III, 45 minut, 2–3 razy w tygod niu. Tok 
zajęć korekcyjnych jest analogiczny do lekcji wychowania fizycznego i składa 
się z trzech ściśle ze sobą związanych części: wstępnej, głównej i końcowej. 
Dobór ćwiczeń jest ustalany w zależności od rodzaju wady postawy lub koń-
czyn występującej w danej grupie. Zajęcia korekcyjne obejmują ćwiczenia:

– ogólnorozwojowe – ich celem jest dążenie do prawidłowego, harmo-
nij nego rozwoju fizycznego uczestnika, poprawienie jego wydolnoś ci 
i sprawności ruchowej;

– specjalne – korygujące daną wadę;
– kształtujące odruch prawidłowej postawy – ich celem jest skierowanie 

stałej uwagi na utrzymanie prawidłowej postawy w trakcie ćwiczeń 
i wykonywania innych czynności oraz sprawdzanie prawid ło  wości 
postawy – odcinkowo i całościowo (lokalnie i globalnie) korzys ta jąc 
z lustra, testu ściennego i po mocy osoby współćwiczącej;

– wyprostne – służące wzmocnieniu mięśni posturalnych, umożliwia-
jących utrzymanie prawidłowej postawy;

– oddechowe – ich celem jest nauka prawidłowego oddychania, zwięk-
szenie pojemności życiowej płuc oraz wydolności układu oddecho-
wego, a także wzmocnienie mięśni grzbietu, rozciągnięcie skróconych 
mięśni klatki piersiowej i wzmocnienie mięśni oddechowych;

– antygrawitacyjne – wydłużające, mające na celu mobilizację mięś ni 
krótkich kręgosłupa, wprowadzane w formie ćwiczeń z różnym obcią-
żeniem na głowie (Wagner 2001).

Autorzy opracowania twierdzą, że można  wykorzystać piłki edukacyjne 
na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w co najmniej dwóch grupach ćwi-
czeń: ogólnorozwojowych oraz wyprostnych. Piłki edukacyjne mogą uatrak-
cyjnić te zajęcia przez:

– określenie liczby zadań za pomocą cyfry znajdującej się na trzymanej 
przez uczestnika piłce,

– realizację zadań dodatkowych (np. wypowiadanie rzeczowników, 
przymiotników, czasowników itp. rozpoczynających się na literę, która 
znajduje się na trzymanej przez ucznia piłce).
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Funkcjonowanie na terenie szkoły zajęć terapeutyczno-pedagogicznych jest 
prawnie usankcjonowane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodo wej 
w postaci następujących przepisów: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (DzU z 1996 r., nr 67, poz. 329 i nr 106, poz. 496, z 1997 r., 
nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r., nr 117, poz. 759 i nr 162, 
poz. 1126). Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowaw-
czej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania, są zajęcia 
korekcyjno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mają cych trudności 
w nauce oraz inne zajęcia pomagające dzieciom i młodzie ży z zaburzeniami 
rozwojowymi. 

Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom jest 
wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szcze gólności 
przez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie bra ków w opanowa-
niu programu nauczania oraz eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń. 

Uczniów ze specyficznymi zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi 
określa się mianem dyslektyków. Jest to grupa osób wymagających szczegól-
nej terapii psychologiczno-pedagogicznej, która sprawi, że dzieci te nie tylko 
będą mogły, ale także będą chciały się uczyć (Włodarski, Matczak 1987).

Jedną z form pomocy dziecku dyslektycznemu jest umożliwienie mu 
udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez pedagoga na te-
renie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub szkoły, do której dziecko 
uczęszcza. Zajęcia takie prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach 
w specjalnie przeznaczonej do tego celu pracowni pedagogicznej z użyciem 
specjalistycznych pomocy stosowanych w terapii dzieci dyslek tycznych (np. 
piłek edukacyjnych) i w oparciu o właściwe dla pedagogiki ko rekcyjnej me-
tody i formy pracy.

Wykorzystanie piłek edukacyjnych  
w psychopedagogicznej pracy  
terapeutycznej nauczyciela  
kształcenia zintegrowanego
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Ważnymi czynnikami decydującymi o skuteczności działań psychote-
rapeutycznych są:

– związek terapeutyczny, polegający na wzajemnej akceptacji, zau fa niu, 
pomocy, pewności, wzajemnej więzi emocjonalnej,

– osobowość terapeuty, przejawiająca się opanowaniem, życzliwoś cią 
w stosunku do dziecka, pomocą we wspólnym przezwyciężaniu trud-
ności,

– atmosfera zajęć, oparta na zasadzie tolerancji, serdeczności, nastawiona 
na minimalny nawet sukces, który zapewni dziecku wiarę w siebie 
(Czajkowska, Herda 1989).

W odniesieniu do pracy terapeutycznej z grupą dzieci dyslektycznych 
zasady pedagogiki ogólnej nabierają szczególnego znaczenia, gdyż ich celowa 
i planowa realizacja jest jednym z ważnych elementów, które decydują o sku-
teczności oddziaływań terapeutycznych.

Autorzy opracowania przedstawią obecnie krótką charakterystykę po-
szczególnych zasad pedagogiki ogólnej w procesie nauczania i wychowania 
uczniów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykorzystanie ich w terapii 
dzieci dyslektycznych, konstruowaniu i przebiegu zajęć terapii pedagogicznej:

Możliwie pełna indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem. To 
jedna z najważniejszych zasad, dotycząca konieczności dostosowania rodzaju 
i stopnia trudności ćwiczeń, tempa pracy, czasu trwania zajęć do możliwości 
i potrzeb terapeutycznych każdego dziecka. Terapeuta musi bardzo dobrze 
znać rodzaj zaburzeń występujących u dziecka (np. zaburzenia analizatora 
wzrokowego, słuchowego, ruchowego, zaburzenia proce su lateralizacji), aby 
w zależności od nasilenia danego deficytu, indywidualnie do potrzeb każdego 
dziecka opracować maksymalnie korzystny dla niego zestaw ćwiczeń. W przy-
padku zaburzeń o sprzężonym charakterze należy tak dobierać ćwiczenia, 
by usprawniały one jednocześnie funkcje wszystkich analizatorów. Zasada 
indywidualizacji pracy w terapii pedagogicznej odnosi się także do faktu, że 
to dziecko „rządzi” tempem pracy. Uważnie obserwując je, możemy stwier-
dzić, w którym momencie przer wać pracę, zastosować trening relaksacyjny, 
a kiedy więcej czasu poświęcić na utrwalenie trudniejszych treści.

Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapew
nienie warunków do poprawnego wykonywania ćwiczeń. Głównym 
zadaniem terapii pedagogicznej, oprócz usprawnienia zaburzonych funkcji, 
jest stworzenie dziecku możliwości osiągnięcia sukcesu. Ten sukces jest ono 
w stanie osiągnąć, gdy będziemy stawiali przed nim zadania na miarę jego 
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możliwości, w pracy przechodzili od ćwiczeń łatwiejszych do wymagających 
większego wysiłku umysłowego. W sytuacjach zadaniowych trudnych dla 
dziecka niezbędna jest pomoc terapeuty do momentu samodzielnego rozwią-
zania zadania. Taki układ ćwiczeń pozwa la dziecku podnieść samoocenę, 
a także mobilizuje je do dalszej pracy.

Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do 
trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych. Zasada ta bezpo-
średnio łączy się z poprzednią. Należy pamiętać, że przejście do wykonania 
zadania trudniejszego jest możliwe tylko wtedy, gdy dziecko dobrze wykonuje 
ćwiczenia poprzednie i na ich podstawie uzyskało umiejętności i sprawności 
umożliwiające mu wykonanie bardziej złożonych zadań. Przykładem takiego 
stopniowania trudności może być ko lejno: przenoszenie piłki oburącz w wy-
znaczone miejsce, przenoszenie piłki jedną ręką, dwóch piłek dwoma rękoma, 
dwóch piłek jedną ręką itd.

Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umie jętności 
i likwidowanie niekorzystnych nawyków w czytaniu i pisaniu. Aby 
nowa umiejętność została właściwie utrwalona i stała się nawykiem, ko-
nieczne jest wielokrotne powtarzanie ćwiczenia, w którym dziecko wyko-
nuje daną czynność. Aby nie doprowadzić do znużenia, należy tak organizo-
wać pracę terapeutyczną, aby ćwiczenia utrwalające były rozłożone w czasie. 
Utrwalanie powinno odbyć się w ciągu kilku dni i na stępują cych po sobie 
tygodni na różnym materiale ćwiczeniowym i w zmiennych warunkach. 
Dopiero gdy dziecko jest w stanie rozwiązać określony problem na podsta-
wie różnych form ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudnoś ci, możemy 
stwierdzić, że określona umiejętność stała się nawykiem i weszła w skład 
trwałej wiedzy ucznia.

Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności 
dziecka. Zasada ta odnosi się do naturalnej właściwości każdego organizmu, 
jaką jest czasowe zmęczenie. U dzieci dyslektycznych, których trudności 
z opanowaniem treści programowych mają podłoże natury organicznej, 
związane z niewłaściwym funkcjonowaniem mózgu, obserwujemy wzmożo ny 
wysiłek umysłowy, któremu towarzyszy duże zmęczenie (szczególnie w przy-
padku czytania i pisania) powodujące niechęć do nauki, napięcie emocjonalne, 
ruchliwość, co prowadzi do pogorszenia poprawności wykonywanych ćwiczeń. 
Dlatego czas ich wykonania powinien być zróżni co wany, przy kolejnych 
zadaniach wymagających wysił ku umysłowego na leży go skrócić na rzecz 
ćwiczeń o charakterze relaksacyjnym (np. z pił kami edukacyjnymi).
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Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań przez stoso wa nie 
różnorodnych form ćwiczeń. Nadrzędnym zadaniem pracy terapeutycznej 
jest stworzenie dziecku dyslektycznemu takich warunków, by wszystkie jego 
działania kończyły się sukcesem dającym wiarę w siebie i zadowolenie. Należy 
przezwyciężyć wewnętrzną, głęboko w nim zakorzenioną niechęć do nauki. 
Awersja ta jest wynikiem wielu niepowodzeń w szkole i niezrozumienia ze 
strony nauczycieli. Alternatywą dla takiej postawy jest mobilizowanie dziecka 
do pracy przez stosowanie atrak cyj nych i różnorodnych metod. Stale uatrak-
cyjniając zajęcia, nada jemy im charakter zabawy przez stosowanie różno-
rodnych form, jak domina, rebusy, układanki, zabawy i gry z piłkami eduka-
cyjnymi. Należy tak to organizować, by nie sama wygrana, ale uczestnictwo 
w zabawie było dla dziecka czynnikiem motywującym do udziału. Unikniemy 
w ten sposób rywalizacji i dążenia do wygrania za wszelką cenę (Gąsowska, 
Pietrzak-Stępkowska 1994). Zadaniem nauczyciela jest tworzenie sytuacji 
„w co się bawić”, a nie „jak się bawić”. Wtedy istnieje możliwość modyfikowa-
nia zabawy przez jej uczestników, co jest dla nich dodatkową motywacją.

W kształceniu zintegrowanym (i nie tylko – na kolejnych jego etapach 
również) zdarza się (co prawda rzadko, ale jednak), że dzieci zachowują się 
agresywnie wobec kolegów czy nauczyciela.

Termin „agresja” pojawia się w wielu dyscyplinach, np. w prawie mię dzy-
narodowym, prawie karnym, etiologii, ewolucji, biologii, neurologii, fizjo-
logii, pedagogice, etyce, socjologii, filozofii oraz psychiatrii i psycholo gii. 
Pojęcie to oznacza zamierzone działanie, którego celem jest wyrządzenie komuś 
lub czemuś szkody, straty lub bólu (Szewczuk 1998, s. 1).

W „Encyklopedii psychologii” pod redakcją Szewczuka (1998) Żygulski 
wyróżnia trzy typowe formy agresji: fizyczną, słowną i symboliczną.  Okoń 
(1984, s. 13) uważa, że: agresja fizyczna w stosunku do osób wy raża się w biciu 
lub znęcaniu, agresja słowna – w wymyślaniu lub wy śmie waniu się, agresja 
przeniesiona jest agresją skierowaną na osoby lub przedmioty nie będące przy-
czyną agresji. Zachowanie agresywne dzieci bywa niekiedy wywołane przez 
nieodpowiedni stosunek wychowawcy do nich, polegający na braku życzliwości 
i szacunku, zbytniej surowości i nad używaniu kar.

Pracę z uczniami wymagającymi pomocy pedagogicznej należy rozpo cząć 
jak najwcześniej. Obserwację dzieci, które przejawiają symptomy zachowań 
agresywnych, powinno prowadzić się już w przedszkolu, a zgroma dzone na 
ich temat materiały przekazywać szkole. Tylko wówczas będzie można od-
powiednio wcześnie podjąć właściwe działania zapobiegawcze.
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Programy wczesnej interwencji mogą być realizowane dopiero po usta le-
niu dokładnej diagnozy zarówno w stosunku do jednostek, jak i grup dzie-
cięcych. Konieczne jest prowadzenie w środowisku systematycznych badań 
diagnostycznych, umożliwiających rozpoznanie sytuacji zagrażają cych niedo-
stosowaniu społecznemu dziecka. Ważna jest analiza osobis tej sytuacji dziecka, 
jego stanu psychofizycznego, niezaspokojonych potrzeb psychicznych, bio-
logicznych i innych towarzyszących agresji zaburzeń w zachowa niu. Nie 
bez znaczenia jest również zbadanie sytuacji szkolnej czy rodzin nej, ponie-
waż brak wiedzy, umiejętności pedagogicznych, konflik ty między członkami 
rodziny, alkoholizm i inne patologie sprzyjają agresyw nym zachowaniom 
dziecka. Ustalenie przyczyn takich zachowań powinno stać się podstawą 
wyboru scenariuszy zajęć terapeutycznych (Nadrowska 2001). 

Praca z dziećmi agresywnymi powinna polegać na dostarczaniu im wielu 
pozytywnych przeżyć, polepszeniu samopoczucia, zwiększeniu możli wości 
rozwoju, ułatwieniu kontaktów z innymi ludźmi. 

Proponowanym poniżej zabawom z piłkami edukacyjnymi można przy-
pi sać szczególnie ważne cele, takie, jak dostrzeganie i wyrażanie agresyw nych 
uczuć, opanowanie agresji i wściekłości, a także ich przezwyciężanie, pogłę-
bianie odpowiedzialności za samego siebie, nawiązywanie nieagresywnych 
kontaktów, funkcjonalne wyrażanie uczuć, pokojowe roz wią zywanie kon-
fliktów, lepsze zrozumienie siebie samego i innych dzieci, budowanie poczucia 
wartości własnej i silnej tożsamości, rozpoznawanie elementów wyzwalają-
cych w dzieciach złość i agresję, rozwijanie fantazji, ruch i kontakt fizyczny.

Według Nadrowskiej (2001) każde zajęcia terapeutyczne powinny prze-
biegać według następujących etapów:

– Analiza sytuacji w grupie. Etap ten sprowadza się do postawienia sobie 
pytań: – Jak wygląda moja sytuacja jako prowadzącego? – Kim je-
stem dla grupy? – Jakie mam potrzeby i zainteresowania? – Czego 
powinny nauczyć się dzieci, abym ja także miał ułatwioną pracę? – 
Jakie ich zachowania przeszkadzają mi lub mnie irytują? – W jakiej 
sytuacji znajdują się dzieci? – Jakie mają potrzeby i zain teresowania? 
– Jak przebiegają procesy integracyjne w grupie? – Jaki jest mój cel 
zastosowania gier interakcyjnych? – Jaka gra odpowiada stopniowi 
rozwoju dzieci i grupy?

– Wprowadzenie ćwiczenia. Jest to etap bardzo ważny, gdyż dobrze 
przekazane polecenie ma duży wpływ na właściwy przebieg zadania. 
Polecenie powinno zawierać informacje o celach, instrukcję o prze-
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biegu ćwiczenia, stylu prowadzenia. Warunkiem udanego ćwiczenia 
czy gry jest postaranie się o pełen zaufania klimat w grupie. Mimo to 
może zdarzyć się, że poszczególne osoby nie będą chciały przyłączyć 
się do pozostałych. Nie wolno ich zmuszać do udziału, ale powinny 
pozostać w tym samym pomieszczeniu na pozycji obserwatorów.

– Faza eksperymentalna. Terapeuta wyjaśnia wszelkie niejas ności, nie 
bierze jednak udziału w ćwiczeniu.

– Faza oceny. Na tym etapie prowadzący powinien skłaniać do reflek-
sji, zachęcać do dzielenia się swoimi doświadczeniami, pomagać w ich 
zrozumieniu, zachęcać do łączenia doświadczeń nabytych w ćwiczeniu 
z życiem codziennym.
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Naczelnym celem edukacji polonistycznej dzieci klas I–III jest nabywanie 
przez nie kompetencji komunikacyjnych pozwalających na wykorzystywa-
nie języka jako narzędzia zdobywania wiedzy i poznania. Przyjmuje się, że 
wyposażenie dziecka w umiejętności językowe odbywa się przez stawianie go 
w sytuacjach prowokujących do posługiwania się językiem w różnych kontek-
stach. W zależności od wieku dziecka wywoływanie takich sytuacji może się 
odnosić do czynności dnia codziennego (mycia się, jedzenia, gier i zabaw itp.). 

Spośród wielu funkcji, jakie pełnią gry i zabawy w pracy z dziećmi klas 
początkowych, najważniejsze są ich wartości poznawcze i kształcące, które 
umożliwiają rozwijanie indywidualnych zainteresowań i potrzeb, poznawanie, 
a często również twórcze wykorzystywanie zdobytych wiado mości i umie-
jętności w działaniu oraz przeobrażaniu rzeczy wistości. Równie ważne są ich 
wartości wychowawcze, bowiem uczą współpracy i współdziałania w ze-
spole, właściwego zachowania w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, 
cierpliwości, wytrwałości itp. Podczas lekcji z wykorzystaniem ćwiczeń, zabaw 
i gier dydaktycznych dzieci kształcą także sprawność językową, co ma ogromny 
wpływ na wzbogacanie oraz za pa miętywanie właściwego słownictwa i związ-
ków wyrazowych, operowa nie poprawnymi zdaniami według reguł i norm 
gramatycznych (Czelakowska 2002). Współczesna pedagogika dostrzega 
znaczenie zabaw w przypad ku opóźnień i zahamowań emocjonalnych, a także 
zaniedbań językowych. Dzięki odpowiednio dobranej zabawie możliwe jest 
osiąganie w przyszłoś ci uprag nionych przez dziecko sukcesów szkolnych, mo-
tywujących je do po ko ny wania trudności w nauce i pracy. Podstawowym 
argumentem uzasad niającym stosowanie gier i zabaw w procesie dydak-
tycznym jest wywoływa nie zwiększonego zainteresowania i napięcia emo-
cjonalnego, warunkujących szybkie uczenie się i rozwój osobowości dziecka. 
Zdaniem Kapicy (1990) zdobyta w czasie zabaw dydaktycznych wiedza oraz 

Przykłady ćwiczeń,  
zabaw i gier  
z piłkami edukacyjnymi

6.1 Doskonalenie umiejętności z języka polskiego
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doświadczenie są wykorzystywane twórczo i bardziej operatywnie w wielu 
innych konkretnych sytuacjach.

Wydaje się, że nabywanie przez dzieci kompetencji językowych oraz 
wzbogacanie słownictwa w czasie gier i zabaw ruchowych z piłkami edu kacyj-
nymi nie jest zbyt trudne. Wynika to z wielu względów, m.in. z dobro wolności 
udziału w zabawie, nieograniczonych możliwości jej modyfikowania.

Litery, litery

Opis: Dzieci siedzą na obwodzie koła, każde trzyma w rękach piłkę edu-
kacyjną z literą. Nauczyciel podaje przykład wyrazu dwuliterowego (np. 
„ul”). Na to hasło dzieci mające piłki z literą „u” i „l” (fot. 3) wstają, obiegają 
siedzą cych i wracają na swoje miejsce. Wygrywa dziecko, które najszybciej 
wykona zadanie.

Uwagi organizacyjne: Dwuliterowy wyraz pozwala dzieciom na zrozu-
mienie zasady obowiązującej w zabawie. Można wprowadzić dłuższe słowa, 
wtedy w grze uczestniczy większa liczba osób. Według uznania prowadzą-
cego dziecko, które pierwsze obiegło grupę, podaje kolejny wyraz (ewentu al nie 
następny wyraz wypowiada dziecko, które przybiegło ostatnie). Aby zachować 
zasadę „równych szans”, należy po każdym wyrazie (lub po kilku) dokonać 
wymiany piłek między dziećmi (np. o dwa miejsca w prawo). Jeżeli zostanie 
podany wyraz, a w grupie dzieci nie będzie osoby trzymającej piłkę z literą 
występującą w wypowiedzianym słowie, wtedy nikt nie biegnie (ewentualnie 

Fot. 3. Wyraz dwuliterowy ułożony z piłek edukacyjnych
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można wprowadzić piłkę dżokera, np. ze znakiem X, który zastępuje w za-
bawie każdą literę).

Interpretacja: W czasie zabawy dzieci uczą się koncentracji uwagi, pisow-
ni wyrazów, wzbogacają słownictwo, poprawiają swoją spostrzegawczość, 
szybkość reagowania, kształtują zdolności motoryczne.

Wywoływanie liter alfabetu

Opis: Dzieci siedzą na obwodzie koła, każde trzyma piłkę edukacyjną. 
Zabawę rozpoczyna prowadzący, który podrzucając piłkę bez litery (np. 
niebieską lub czerwoną), wypowiada dowolną głoskę (np. „c”). Dziecko 
trzymające piłkę z literą „c” wstaje, zostawia swoją piłkę i chwyta piłkę 
podrzuconą przez nauczyciela, zajmując jego miejsce w środku okręgu, na-
stępnie podrzuca ją w górę, wywołując kolejną dowolną głoskę (np. „h”), 
i siada na miejscu osoby, która miała piłkę z literą „h”.

Uwagi organizacyjne: Dla ułatwienia można przyjąć, że dzieci zajmują 
miejsca na obwodzie okręgu zgodnie z kolejnością liter występujących  
w alfabecie.

Interpretacja: Dzieci uczą się koncentracji uwagi, kolejności występo-
wania liter w alfabecie, poprawiają swoją spostrzegawczość, orientację  
w przestrzeni oraz kształtują zdolności motoryczne.

Wyścigi rzędów – opanowanie układu liter  
występujących w alfabecie

Opis: Dzieci siedzą w rzędach, w układzie zgodnym z kolejnością liter 
występujących w alfabecie, trzymając piłki edukacyjne (maksymalnie 7 dzieci 
w rzędzie).

W pierwszej zabawie doskonalimy znajomość układu maksymalnie  
7 pierwszych liter alfabetu (a, b, c, d, e, f, g), w drugiej – kolejnych 7 itd.

Nauczyciel wywołuje dowolną głoskę (np. od a do g). Dziecko trzyma-
ją ce piłkę z tą literą biegnie do wyznaczonego miejsca, wykonując postawio ne 
przez prowadzącego zadanie ruchowe (np. toczenie piłki, kozło wanie zakoń-
czone rzutem do kosza lub innego celu). Zwycięża osoba, która szyb ciej po-
prawnie wykona zadanie. Zdobyte punkty sumujemy dla zespołu.

Odmiana I: Nauczyciel wywołuje osobę trzymającą piłkę z literę np. „c”, 
ale z wywołaną osobą biegnie uczeń mający piłkę z następną literą.
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Odmiana II: Prowadzący wywołuje osobę trzymającą piłkę z literą  
np. „c”, lecz biegnie wraz z nią uczeń trzymający piłkę z poprzednią literą 
alfabetu.

Interpretacja: Dzieci przyswajają sobie kolejność liter występujących 
w alfabecie (pozwala to na sprawne posługiwanie się słownikiem) oraz dosko-
nalą wybrane umiejętności ruchowe.

Wyścigi rzędów –  
pisownia wielką literą

Opis: Dzieci siedzą w rzędach, trzymając piłki edukacyjne. Nauczyciel 
wypowiada różne wyrazy pisane małą lub wielką literą. Zadanie ruchowe 
(bieg, kozłowanie piłki itp.) wykonują uczniowie tylko wtedy, gdy wyrazy 
pisane są wielką literą, np. „Ala”, „Ewa”, „Polska”, „Kraków”, „Dunaj”, 
„Ural” (fot. 4).

Odmiana: Uczniowie wykonują zadanie ruchowe wtedy, gdy wyrazy 
pisane są małą literą (np. „agrest”, „błoto”, „duet”, „ukrop”).

Uwagi organizacyjne: Prowadzący zwraca szczególną uwagę na te wyrazy 
i zasady pisowni wielkich liter, które sprawiają dzieciom najwięcej problemów. 
Nauczyciel może wymawiać wyrazy w dowolnej kolejności (pisane wielką 
lub małą literą).

Interpretacja: Dzieci zapoznają się z zasadami pisowni wyrazów wielką 
literą, doskonalą koncentrację uwagi i wybrane umiejętności ruchowe.

Fot. 4. Imię ułożone z piłek edukacyjnych
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Sylaby

Opis: Dzieci, kozłując piłki edukacyjne, bawią się nimi (np. rzucają do 
kosza), biegają po sali, poruszając się w rytmie muzyki. W chwili wyłącze-
nia płyty lub kasety dzieci jak najszybciej łączą się ze sobą, tworząc sylaby. 
Po kolejnym włączeniu muzyki dzieci-sylaby tworzą dwu-, a następnie trzy-
sylabowe wyrazy.

Uwagi organizacyjne: Można wprowadzić współzawodnictwo, dzieląc 
dzieci na dwie grupy. Zwycięża zespół, który utworzy więcej sylab i wyra zów 
dwu-, trzy- i wielosylabowych.

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność tworzenia i odczytywania 
sylab i wyrazów oraz doskonalą wybrane umiejętności ruchowe.

Wyrazy, wyrazy

Opis: Każde dziecko ma piłkę edukacyjną i poruszając się w dowolny 
spo sób, bawi się nią. Na sygnał prowadzącego dzieci zatrzymują się i wy-
mawiają wyraz (ewentualnie wyrazy) rozpoczynający się od litery znajdują-
cej się na trzymanej piłce (np. dziecko mające piłkę z literą „t” wypowiada 
słowa „tata”, „tort”, „tron”, „teraz” itp.).

Odmiana: Dziecko po wypowiedzeniu wyrazu ma prawo wykonać rzut 
do kosza lub inne zadanie ruchowe tyle razy, ile liter występowało w wyra-
zie (np. gdy uczeń powie „krowa”, może wykonać rzut do kosza 5 razy). Po 
każdym wykonanym zadaniu dzieci wymieniają się piłkami.

Interpretacja: Dzieci wzbogacają słownictwo oraz kształtują umiejętności 
ruchowe.

Fot. 5. Wyraz czteroliterowy ułożony z piłek edukacyjnych
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Samogłoski, spółgłoski

Opis: Każde dziecko trzyma piłkę edukacyjną i porusza się w sposób 
ustalony przez nauczyciela. Na sygnał prowadzącego dzieci zatrzymują się. 
Osoby mające piłki z samogłoskami unoszą je nad głową. Dzieci, które trzy-
mają piłki ze spółgłoskami, wykonują dowolne ćwiczenie (np. przysiad). 
Można wprowadzić inne zadania ruchowe wyraźnie różnicujące dzieci trzy-
mające piłki z samogłoską czy spółgłoską.

Odmiana: Na sygnał nauczyciela dzieci dobierają się parami według liter 
na piłkach – osoba trzymająca piłkę ze spółgłoską z osobą trzymającą piłkę 
z samogłoską, tworząc w ten sposób sylaby, a następnie wyrazy (fot. 5).

Interpretacja: Dzieci doskonalą zapamiętywanie spółgłosek i samogłosek, 
uczą się tworzenia sylab i wyrazów, wzbogacają słownictwo oraz doskonalą 
umiejętności ruchowe.

Tworzenie zdań

Opis: Każde dziecko trzyma piłkę edukacyjną. Uczniowie dobierają się 
w 3–4-osobowe zespoły. Wszyscy poruszają się, bawiąc się piłkami w sposób 
ustalony przez nauczyciela. Na sygnał prowadzącego uczniowie zatrzymują 
się, układają i zapisują zdanie złożone z 3 lub 4 wyrazów rozpoczynających 
się od liter umieszczonych na trzymanych piłkach (np. dzieci z piłkami „k”, 
„p”, „j” układają zdania: Kret jest piękny. Piotrek je krakersy. Jeszcze ktoś 
przyjdzie).

Interpretacja: Dzieci doskonalą zasady pisowni wielkich liter, umiejęt-
ność tworzenia prostych zdań, kształtują umiejętność współpracy z innymi 
uczniami oraz zdolności ruchowe.

Fot. 6. Piłki edukacyjne z niektórymi literami, których użycie w wyrazach  
może sprawić trudność
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Berek – ortografia

Opis: Jedno z dzieci trzyma piłkę edukacyjną z literą „u” i jest berkiem. 
Zadaniem berka jest dotknięcie piłką innej osoby. Uczeń dotknięty piłką 
staje się berkiem, chyba że wypowie wyraz z literą „u”. W ten sposób broni 
się. Jeżeli złapana osoba pomyli się i poda wyraz z literą „ó”, zostaje ber-
kiem. Uczeń staje się berkiem również wtedy, gdy powtórzy wyraz już wy-
powiedziany.

Odmiana: Podobne zasady można stosować, gdy berkiem jest osoba ma-
jąca piłkę z literą „ó”. Takie berki można wykorzystać do opanowania zasad 
pisowni wyrazów z „rz” i „ż” oraz „ch” i „h”.

Interpretacja: Dzieci doskonalą zasady pisowni wyrazów z „u”, „ó”, 
„rz”, „ż”, „ch” i „h”, wzbogacają słownictwo (szczególną uwagę poświęcamy 
tym wyrazom, których pisownia sprawia dzieciom najwięcej problemów, 
fot. 6) oraz doskonalą umiejętności ruchowe.

Doskonalę ortografię

Opis: Dzieci dzielimy na dwa zespoły. Wszyscy uczniowie trzymają piłki 
edukacyjne, ale bez litery „ó”. Nauczyciel daje sygnał i rzuca na podłogę 
piłki z „ó” (dla każdej grupy osobno). Zadaniem uczniów jest utworzyć 
z piłek jak najwięcej wyrazów zawierających ową literę. Zwycięża zespół, 
który ułoży ich więcej.

Odmiana: Podobne zasady gry wprowadzamy, doskonaląc pisownię 
wyrazów z „rz”, „ż”, „ch” i „h”.

Interpretacja: Dzieci doskonalą opanowanie zasad pisowni wyrazów  
z „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „ch” i „h”, wzbogacają słownictwo oraz kształtują 
zdolności motoryczne.

Piłki, ułóżcie się w wyrazy

Opis: Dzieci siedzą w dwóch grupach na obwodzie dwóch kół. Każda 
osoba trzyma piłkę edukacyjną. W środku jednego koła znajdują się piłki 
z „ż” i „rz”, w drugim np. „ó” i „u”. Zadaniem uczniów w zespołach jest uło-
żenie z piłek wyrazów, w których występują „rz” i „ż” (np. krzyż) oraz „ó” 
i „u” (np. półkula), i zapisanie ich na kartce. Wygrywa drużyna, która ułoży 
więcej wyrazów. Po wykonaniu zadania następuje zamiana grup miejscami.

Interpretacja: Dzieci wzbogacają słownictwo oraz doskonalą zasady pi-
sowni wyrazów z „rz”, „ż”, „ó”, „u”, „ch” i „h”, kształtują też ogólne 
zdolnoś ci motoryczne.
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Klasa I

Temat dnia: W świecie liter.
Opis: Dzieci siedzą na obwodzie koła, każde trzyma oburącz piłkę edu-

kacyjną. Nauczyciel podaje głoskę (np. „a”), a dziecko, które ją ma na swojej 
piłce, wstaje i dobiera innych uczestników z piłkami, aby ułożyć dowolny 
wyraz z podaną literą. W początkowym okresie mogą to być wyrazy krótkie, 
dwu- lub trzyliterowe (np. „as”, „Ada”). Później nau czyciel wraz z poda-
niem głoski może również określić, z ilu liter powi nien składać się ten wyraz 
(np. z czterech – „auto”, pięciu – „arbuz”, sześciu – „agrest”). Nauczyciel może 
również polecić, aby wyrazy miały wypowiedzianą głoskę nie tylko w na-
głosie (np. „agrafka”), ale też w śród głosie (np. „mak”) i wygłosie (np. „mo-
tyka”). Po ułożeniu wyrazu uczniowie wykonują określone zadanie ruchowe 
z piłką edukacyjną (np. toczenie piłki ręką, kozłowanie, rzuty do określonego 
celu) tyle razy, z ilu liter składa się dany wyraz.

Osiągnięcia ucznia:
– kojarzy głoskę z jej graficznym znakiem – literą,
– układa wyrazy dwu-, trzy-, czteroliterowe i dłuższe z podaną głoską 

(w nagłosie, śródgłosie i wygłosie),
– dokonuje analizy i syntezy wyrazu,
– wykonuje określone zadanie ruchowe (np. toczenie piłki ręką, kozło-

wanie, rzuty do określonego celu).

Klasa II

Temat dnia: Mój – moje i twój – twoje. Jak dbać o przybory szkolne. 
Wyrazy z „ó” wymiennym.

Opis: Dzieci poruszają się po sali w rytmie muzyki. Na sygnał nauczy-
ciela dobierają się grupami i układają wyraz z „ó” wymiennym oraz wyraz 
uzasadniający jego pisownię (np. „mój – moje”, „twój – twoje”, „siódemka 
– siedem”, „wrócę – wracam”). Grupa, która poprawnie wykona określone 
zadanie, wykonuje strzały nogą do bramki tyle razy, ile wynosi suma liczb 
na ich piłkach.

Uwagi organizacyjne: Nauczyciel może określić lub pozostawić uczniom 
do wyboru:

– z ilu liter ma składać się dany wyraz (np. z trzech – „mój”, czte rech – 
„słój”, pięciu – „pokój”),

6.1.1
Wykorzystanie piłek edukacyjnych w realizacji 
wybranych cykli tematycznych z języka polskiego
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– na jaką literę ma być wymienione „ó” (np. na „o”: „kółko – koło”, „e”: 
„siódemka – siedem”, „a”: „wrócę – wracam”),

– jaka to ma być część mowy (np. rzeczownik: „wóz”, czasownik: 
„wrócę”, przymiotnik: „podwórkowy”).

Osiągnięcia ucznia:
– zna zasadę ortograficzną „ó” wymiennego na „o”, „a”, „e” i podaje 

przykłady,
– rozróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik i przymiotnik,
– dokonuje analizy wyrazów – liczy litery występujące na piłkach edu-

kacyjnych i w układanych wyrazach,
– strzela piłką do bramki.

Klasa III

Temat dnia: Moje ulubione lektury. Pisownia wielką literą imion, naz-
wisk i tytułów.

Opis: Nauczyciel wypowiada różne wyrazy pisane wielką literą (np. 
„Tuwim”, „Pinokio”, „Ewa”, „Karolcia”). Uczniowie trzymający piłki edu-
kacyjne z literami występującymi w podawanych przez prowadzącego sło-
wach wstają z miejsca i układają te wyrazy na środku koła. Jeżeli zrobią to 
poprawnie, pamiętając o wielkiej literze, odbijają piłkę o ścianę tyle razy, z ilu 
liter składały się ułożone wyrazy.

Uwagi organizacyjne: Nauczyciel w kolejnym zadaniu podaje wyrazy 
pisane zarówno wielką, jak i małą literą (np. „dom”, „bohater”, „Konopnicka”, 
„Czerwony Kapturek”). Uczniowie muszą pamiętać o wielkiej literze na po-
czątku imion, nazwisk oraz tytułów.

Osiągnięcia ucznia:
– zna tytuły książek dla dzieci oraz ich autorów,
– stosuje wielką literę na początku imion, nazwisk, tytułów,
– odbija piłkę o ścianę.

Na przestrzeni ostatnich lat wiele rozważań poświęcono nie tylko efek-
tom uzyskiwanym przez uczniów w nauce matematyki, ale także metodom 
kształcenia w tym zakresie. Poszukiwano różnych dróg pozwalających na 
przyśpieszenie naturalnego rozwoju dziecka. I tak, w latach 70. ubiegłego 
wieku próbowano zerwać z tradycyjnym modelem nau czania matematyki 
w klasach początkowych, opartym na podstawowych działaniach matema-

6.2 Doskonalenie umiejętności z matematyki
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tycznych – dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu w określonych 
zakresach liczb, do 10, 20 itd.

„Przyśpieszenie matematyczne” w rozwoju dziecka miały wprowadzić 
treści programów szkolnych w czasach tych realizowane (m.in. język teorii 
mnogości, równania, grafy, rozbudowa symboli matematycznych). Przyjęte 
z dużym zapałem, proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
treści programowe nie cieszyły się powodzeniem zarówno wśród uczniów i na-
uczycieli, jak i rodziców, którzy na tym poziomie kształcenia nie potrafili 
już pomóc w nauce swoim dzieciom. Nie bez znaczenia jest to, że ponad 50% 
dzieci w młodszym wieku szkolnym nie ma jeszcze gotowości psychicznej 
do uczenia się matematyki. Sytuacja ta wywo łuje niekorzystne następstwa 
psychologiczne w postaci obniżenia poczucia jakości życia. Może to prowadzić 
do zaburzeń przystosowania społecznego, co z kolei wiąże się z opóźnie-
niem tempa rozwoju myślenia operacyjnego (Gomółka-Walaszek 2001).

Tradycyjny model nauczania matematyki najczęściej traktował dziecko 
bardziej jako odbiorcę, niż aktywnego uczestnika działań praktycznych od-
noszących się do rzeczywistych „sytuacji” matematycznych, z jakimi spotyka 
się ono w życiu codziennym. Powodowało to niezłe opanowanie wybranych 
umiejętności, ale nabywanie tzw. biegłości matematycznej pozostawało na 
niskim poziomie. Przyjęcie konstruktywizmu jako alternatywy dla trady-
cyjnego modelu nauczania matematyki daje szanse zbliżenia wiedzy do sy-
tuacji życiowych, w których dziecko się znajduje. Pożądane jest, by nauczanie 
tego przedmiotu przyczyniło się do rozwijania w dziecku cech umysłowych 
przydatnych przy analizowaniu nowych, nie spotykanych poprzednio sytuacji. 
Młodsze dzieci badają rzeczywistość przede wszystkim przez działanie. 
Z licznych doświadczeń psychologów i pedagogów wynika, że dziecko jest 
zdolne do osiągnięcia czegoś w działaniu dużo wcześniej, niż może sobie to 
uświadomić i wyrazić słowami.

Dlatego dla rozwoju myślenia matematycznego szczególnie ważne jest, 
aby czynności dziecka były wykonywane w sposób świadomy i ukierunko-
wany na określony cel. Najkorzystniejsze są zadania, które pozwalają dziecku 
zdać sobie sprawę, czy osiągnęło ono zamierzony efekt, czy też popełniło 
jakiś błąd i na czym on polegał. Wiadomo, że do abstrakcyj nych pojęć ma-
tematycznych, będących przedmiotem nauczania, prowadzi droga od sa-
modzielnej zabawy, przez celową działalność, najpierw konkretną, następnie 
umysłową. Jeżeli dziecko nie zdobędzie odpowiednich doświadczeń intelek-
tualnych przez wykonywanie konkretnych czynności, to nie będzie przygo-
towane do rozumienia związanych z tym pojęć matematycznych.
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Dlatego też, w opinii autorów i nie tylko, zgodnie z postulatami dydak-
tyki jedną z najlepszych metod w kształceniu zintegrowanym jest włączenie 
do procesu nauczania odpowiednio opracowanych gier i zabaw, które są dla 
dzieci rozrywką – przeciwstawieniem obowiązków szkolnych. Wprowadzając 
do nauki szkolnej elementy gier i zabaw stwarzamy sytuacje, w których 
dzieci będą chętniej pracowały i dążyły do osiągnięcia jak najlepszych wyni-
ków. Jeśli rozwiązanie zadania matematycznego łączy się z wygraną, to uczeń 
angażuje się w nie emocjonalnie, ze spotęgowanym zainteresowaniem, przy 
czym materiał zawarty w ćwiczeniu zostaje bez większych wysiłków przy-
swojony. W grze większe szanse ma ten, kto gra lepiej, a więc kto potrafi 
przewidywać, poszukiwać, eliminować niepotrzebne kroki, jest pomysłowy 
i szybko się orientuje. Jest to więc taki typ aktywizacji ucznia, który pobudza 
do samodzielnego myślenia (Radwiłowicz, Morawska 1986).

W miarę rozwoju dziecka takie elementy jego poznawania świata, jak 
zgadywanie, niepotrzebne powtarzanie pewnych czynności i chaotyczne 
działanie zanikają. Coraz wyraźniej daje się zauważyć wpływ czynnika ro-
zumowego na podejmowane przez nie decyzje. Powodzenie gry czy zabawy 
w dużej mierze zależy od nauczyciela, od jego umiejętności prowadzenia 
lekcji z werwą, uaktywniania wszystkich uczniów, a w pewnych sytuacjach 
prowokowania jednych do udzielenia pomocy innym. Udział w grze lub 
zabawie jest dla dziecka często okazją do uwierzenia we własne możliwości, 
pozbywania się nieśmiałości i ujawniania zdolności, a dla nauczyciela me-
todą poznania swego wychowanka.

Wiele gier i zabaw matematycznych organizuje się z użyciem różnego 
rodzaju zabawek i pomocy naukowych. Jeśli dzieci nie miały wcześniej do 
czynienia z tymi przedmiotami, trzeba pozwolić im na swobodną za ba wę 
bez narzucania reguł. Klocki logiczne, które są jednym ze znanych materiałów 
do nauki pojęć logicznych, umożliwiają organizowanie wielu gier i zabaw. 
Ograniczenie się jednak do klocków, jako jedynej pomocy, może doprowadzić 
do nabywania przez dziecko tylko wprawy w ich układaniu, a nie do zrozu-
mienia pewnych pojęć. Ważne jest, aby uczeń miał do czynienia z różnymi 
materiałami pomocniczymi o takiej samej treści matematycznej, ale różnej 
formie zewnętrznej.

Gry i zabawy, które dostarczają uczniom okazji do utrwalających ćwiczeń, 
pełnią także funkcję motywującą, gdyż na ogół są dla dzieci po prostu atrak-
cyjne. Przekłada się to na atrakcyjność całości działań o charakterze mate-
matycznym. Gry mają ponadto ważki wymiar pozamatematyczny – rozwijają 
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umiejętność komunikowania się i współpracy, uczą przestrzegania reguł 
i negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, mogą służyć celom wychowaw-
czym, takim jak rywalizacja fair play, szanowanie przeciwnika, przegrywanie 
i wygrywanie z godnością i taktem itp., pozwalają zatem na realizację wielu 
tzw. zadań ogólnych szkoły. Mogą one także pełnić funkcję inspirującą – 
mogą być okazją do tworzenia nowych problemów, realistycznych zadań 
tekstowych, a nawet serii bardziej klasycznych „słupków”, ulokowanych 
np. w kontekście hipotetycznej rozgrywki (Dąbrowski 2002).

Rozpoznawanie cyfr

Opis: Piłki edukacyjne rozsypane są na sali gimnastycznej. Dzieci do-
bierają się w pary. Zadaniem uczniów jest znalezienie piłek oznaczonych 
liczbami, które wypowiada nauczyciel, toczenie ich do wyznaczonego miejsca 
i ułożenie w ustalony sposób (np. na ławeczce gimnastycznej  w kolejności 
od 1 do 9).

Odmiana: Zadaniem uczniów jest znalezienie piłki oznaczonej liczbą, 
którą wypowiada nauczyciel, a następnie wykonanie określonego zadania 
ruchowego tyle razy, ile wskazuje znajdująca się na niej cyfra (np. dla cyfry 5 – 
pięć podskoków z podrzucaniem piłki do góry).

Interpretacja: Dzieci rozwijają spostrzegawczość, uczą się rozróżniać 
cyfry i doskonalą umiejętności ruchowe.

Rozpoznawanie i tworzenie zbiorów

Opis: Piłki edukacyjne rozsypane są na sali gimnastycznej. Na sygnał 
nauczyciela dzieci zbierają piłki, grupując je w trzech lub czterech miejscach 
(np. w rogach sali). Zadaniem uczniów jest podać sposoby, za pomocą których 
można pogrupować zebrane piłki (np. według cechy wspólnej – kolorów).

Interpretacja: Dzieci zapoznają się z pojęciami: zbiór, zbiory, części 
wspólne zbiorów oraz doskonalą umiejętności ruchowe.

Działania na zbiorach

Opis: Każde dziecko ma piłkę edukacyjną. Na sygnał nauczyciela ucz-
nio wie zbierają się w wyznaczonych miejscach sali (np. grupują się według 
kolorów trzymanych piłek). Zadaniem uczniów jest ustalenie i omówienie 
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cech wspólnych zbioru piłek, podzbiorów (np. kolorów, cyfr, liter, znaków, 
kształtu).

Interpretacja: Dzieci doskonalą rozpoznawanie cech wspólnych zbio-
rów i podzbiorów: znaków matematycznych (fot. 7) – dodawania (+), odej-
mowania (–), mnożenia ( · ), dzielenia ( : ), większości (>), mniejszoś ci (<), 
równości (=), samogłosek, spółgłosek itp., ponadto doskonalą umiejętności 
ruchowe.

Rozpoznawanie liczb parzystych i nieparzystych  
w zbiorach piłek edukacyjnych

Opis: Piłki edukacyjne rozsypane są na sali gimnastycznej. Na sygnał 
nau czyciela dzieci zbierają je i grupują według kolorów, tworząc zbiory (np. 
piłki zielone, żółte), a w nich podzbiory liczb parzystych i nieparzystych.

Odmiana I: Uczniowie mający piłkę z liczbą parzystą rzucają ją do jed-
ne go kosza, a dzieci trzymające piłkę z liczbą nieparzystą do drugiego. Każdy 
wykonuje tylko tyle rzutów, ile wskazuje cyfra na piłce. Zadaniem uczniów 
jest ponadto zsumowanie liczby celnych rzutów do kosza. Zwycię ża grupa, 
która więcej razy trafi piłką do kosza (dziecku mającemu piłkę z cyfrą 9 
może pomagać dziecko trzymające piłkę z cyfrą 1, uczniowi z piłką ozna-
czoną cyfrą 8 – uczeń mający piłkę z cyfrą 2 itd.).

Odmiana II: Po zakończonych rzutach do kosza uczniowie w swoich 
grupach sumują wszystkie liczby na piłkach, dodają również liczby parzys te 
oraz nieparzyste. Zwycięża zespół, który szybciej i dokład niej wykona za-
danie (można wykorzystać przybory do zapisania sposobu wyliczenia wy-
niku – np. deskę z klipsem i kartką oraz flamaster).

Fot. 7. Znaki matematyczne umieszczone na piłkach edukacyjnych
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Interpretacja: Dzieci doskonalą rozpoznawanie liczb parzystych i niepa-
rzystych, umiejętność współpracy w grupie oraz umiejętności ruchowe.

Dodawanie

Opis: Każde dziecko trzyma piłkę edukacyjną. Uczniowie poruszają się 
po sali w sposób określony przez nauczyciela. Na sygnał prowadzącego za-
trzymują się, a nauczyciel, unosząc piłkę ze znakiem plus (+), wyznacza za-
dania, np.: „Do liczby znajdującej się na twojej piłce dodaj liczbę (1, 3, 7 itd.) 
i podaj prawidłowy wynik”. Po dwóch, trzech przykładach dzieci zamieniają 
się piłkami. 

Odmiana I: Dzieci biegają po sali z piłkami edukacyjnymi, kozłując je. Na 
sygnał prowadzącego tworzą dowolne pary, podając sumę liczb znajdują-
cych się na ich piłkach, a następnie wypowiadają głośno wykonane działanie, 
np. „Dwa dodać trzy równa się pięć” (fot. 8).

Odmiana II: Dzieci poruszają się po sali gimnastycznej z piłkami eduka-
cyjnymi, wykonując zadania ruchowe określone przez nauczyciela. Na syg nał 

Ryc. 1. Piłki edukacyjne w doskonaleniu 
umiejętności działań matematycznych  
w zakresie dodawania

Fot. 8. Działanie matematyczne (dodawanie) ułożone z piłek edukacyjnych
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prowadzącego dzieci dobierają się w trójki w taki sposób, aby utworzyć 
działanie dodawania, w których dwie osoby to składniki, a trzecia stanowi 
wynik (np. „dwójka” dobiera „piątkę” i szukają „siódemki”). Po każdym 
wykonanym działaniu dzieci zamieniają się piłkami. Dla ułatwienia jedna 
suma może być wynikiem dwóch działań (np. dla 6 + 1 oraz 5 + 2 wyni-
kiem jest 7).

Odmiana III: Dzieci siedzą na obwodzie koła, trzymając piłki edukacyjne. 
W środku siedzi dziecko z piłką, na której znajduje się dowolna cyfra. Zada-
niem uczniów jest utworzyć jak najwięcej działań doda wania, których sumą 
jest liczba znajdująca się na piłce osoby siedzącej w środku koła (ryc. 1).

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność konstruowania działań 
matematycznych (dodawania od 1 do 10) oraz kształtują umiejętności mo-
toryczne.

Wyścigi rzędów – dodawanie

Opis: Każde dziecko trzyma piłkę edukacyjną. Uczniowie ustawieni są  
w dwóch lub trzech rzędach zgodnie z kolejnością cyfr (od 0 do 9) na pił-
kach. Nauczyciel, a następnie wyznaczone przez niego dziecko, podaje 
działanie dodawania. Pierwszym zadaniem uczniów jest obliczenie wyniku 
podanego działania, kolejnym – wykonanie przez ucznia trzymającego pił-
kę z cyfrą oznaczającą wynik dodawania ustalonego zadania ruchowego. 
Można przy danym ćwiczeniu wykorzystać działania dodawania w prze-
dziale od 1 do 10 lub większym. Jeśli wynik dodawania przekracza 9, zadanie 
ruchowe wykonuje dwoje dzieci mających piłki z cyframi tworzącymi sumę 
(np. gdy suma wynosi 17, biegną dzieci trzymające piłki z cyframi 1 i 7). 
W celu zachowania zasady „równych szans” należy zmieniać miejsca zajmo-
wane przez dzieci w poszczególnych rzędach.

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność dodawania (w tym kon-
struowania działań i obliczania wyników) oraz zdolności ruchowe.

Odejmowanie

Opis: Dzieci, trzymając piłki edukacyjne, poruszają się w dowolny sposób 
po sali. Prowadzący daje sygnał i unosi piłkę ze znakiem minus (–) i podaje 
liczbę, od której każde dziecko odejmuje liczbę znajdującą się na jego piłce. 
Zadaniem uczniów jest obliczenie wyniku działania. Po jego wykonaniu 
dzieci zamieniają się piłkami. W sytuacji gdy odejmo wa na liczba jest większa 
od odjemnej, działanie jest „niewykonalne”.
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Odmiana I: Dzieci poruszają się po sali z piłkami edukacyjnymi, wykonu-
jąc wyznaczone przez nauczyciela zadania ruchowe. Na sygnał prowadzące-
go tworzą zbiory według zasad ustalonych przez nauczyciela. W powstałych 
zbiorach zadaniem dzieci jest zsumować liczby znajdujące się na piłkach. 
Następnie nauczyciel unosi piłkę ze znakiem minus (–) i podaje działanie do 
rozwiązania (np. od uzyskanej sumy należy odjąć liczbę 2, 7, 8 itd. lub sumę 
liczb parzystych, sumę liczb nieparzystych). Wygrywa zespół, który szybciej 
wykona działanie. Wykonywane działania wraz z wy nikami można zapisywać 
na przygotowanych kartkach lub tablicy.

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność odejmowania oraz zdol-
ności ruchowe.

Wyścigi rzędów (odejmowanie)

Opis: Każde dziecko ma piłkę edukacyjną. Uczniowie siedzą w rzędach 
zgodnie z kolejnością cyfr znajdujących się na trzymanych przez nich pił-
kach (od 0 do 9). Nauczyciel, a następnie wyznaczone przez niego dziecko 
lub to, które zwyciężyło w poprzednim wyścigu, wymyśla działanie odej-
mowania. Pierwszym zadaniem uczniów jest obliczenie różnicy podanego 
działania, kolejnym wykonanie (przez dziecko trzymające piłkę z liczbą bę-
dącą wynikiem działania) zadania ruchowego określonego przez nauczyciela. 
Po każdym lub po kilku działaniach dzieci zamieniają się miejscami 
w rzędach.

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność odejmowania oraz zdol-
ności ruchowe.

Mnożenie

Opis: Dzieci z piłkami edukacyjnymi poruszają się po sali w sposób 
usta lony przez nauczyciela. Na sygnał prowadzącego zatrzymują się. Nauczyciel 
unosi piłkę ze znakiem mnożenia ( · ) i ustala zadanie, np. „Pomnóż liczbę 
znajdującą się na twojej piłce przez 2, 3, 4 itd.” Po wykonaniu kilku zadań 
dzieci wymieniają się piłkami.

Odmiana: Nauczyciel (dając sygnał) unosi piłkę ze znakiem mnożenia ( · ). 
Dzieci dobierają się w pary. Zadaniem uczniów jest pomnożyć liczbę znaj-
dującą się na własnej piłce przez liczbę podaną przez prowadzącego. Dzieci 
sprawdzają się wzajemnie (w parach), czy podane rozwiązanie jest prawi-
dłowe.

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność mnożenia oraz zdolności 
ruchowe.
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Wyścigi rzędów (mnożenie)

Opis: Dzieci siedzą lub stoją w rzędach zgodnie z kolejnością cyfr znaj-
dujących się na trzymanych przez nie piłkach (od 1 do 9). Prowadzący po-
daje działanie mnożenia, np. „cztery razy osiem”. Wtedy startują osoby 
(wykonując określone zadania ruchowe), trzymające piłki oznaczo ne cyfra-
mi 3 i 2, ponieważ wynik tego działania wynosi 32.

Odmiana I: W wyścigu uczestniczy „całe działanie”, czyli dzieci mające 
piłki z cyframi 4, 8, 3 oraz 2. W wyznaczonym przez prowadzącego miejscu, 
wykorzystując piłki ze znakiem mnożenia ( · ) oraz równości (=), zapisują 
całe działanie z rozwiązaniem za pomocą piłek. Po rozwiązaniu zadania 
nauczyciel mówi dzieciom, w jaki sposób zadanie zostało wykona ne i kto 
w nim uczestniczył, np.: „Wynik tego działania tworzyły dzieci trzyma jące 
piłki z sąsiadującymi ze sobą liczbami (3 i 2), a byli to Tomek i Ola”. Dla 
utrudnienia zadania podczas omawiania zajęć prowadzący może spytać, 
kto tworzył wynik tego działania i ile on wynosił. W tym przypadku od po-
wiedź brzmi: „Tomek i Ola, a wynik to 32”.

Uwagi organizacyjne: W wyścigu tym stosujemy również inne działania 
mnożenia, których wynikiem są liczby składające się z ko  lejnych cyfr 
(np. 7· 8 = 56).

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność mnożenia oraz kształtują 
zdolności motoryczne.

Od dodawania do mnożenia

Opis: Dzieci zbierają rozrzucone po sali piłki i grupują je według kolo-
rów, tworząc zbiory (np. zielony i żółty). Z zebranych piłek wybierają te, 
które mają cyfry powtarzające się w zbiorze (np. dwie piłki z cyfrą 1, trzy 
piłki z cyfrą 2). Zadaniem uczniów jest zsumowanie liczb znajdujących się na 
wybranych piłkach. Zadaniem nauczyciela jest wyjaśnienie, w jaki sposób 
można zastąpić dodawanie tych samych liczb mnożeniem. W ten sposób 
uczniowie tworzą działania dodawania i mnożenia (np. 2 + 2 + 2 = 6 oraz 
3· 2 = 6).

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność zastępowania doda wania 
mnożeniem oraz kształtują zdolności motoryczne.

Tworzenie działań w zakresie mnożenia i ich rozwiązywanie

Opis: Dzieci siedzą na obwodzie koła (maksymalnie po 5–7 osób). Jeden 
z uczniów trzyma dowolną piłkę. Jego zadaniem jest rozpoczęcie budowy 
działania matematycznego w zakresie mnożenia (np. uczeń wypowiada 
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głośno: ,,trzy razy…” i w tym momencie podaje piłkę, tocząc ją do dowolnej 
osoby z kręgu. Ta, chwytając piłkę, podaje kolejny składnik mno żenia (np. 2) 
i przekazuje piłkę innej osobie, która wypowiada wynik działania (tj. 6). 
O czasie do namysłu przy rozwiązywaniu tego typu działań może decydować 
odległość między dziećmi siedzącymi na obwodzie koła lub sposób przeka-
zywania piłki. Najwięcej czasu do zastanowienia się uzyskuje się przy wolnym 
toczeniu piłki po podłożu i dużych odległoś ciach między siedzącymi dziećmi, 
najmniej – przy małych odległoś ciach i odbiciach piłki oburącz górą.

Odmiana: Układ i organizacja ćwiczenia bez zmian, ale uczniowie nie 
chwytają piłek, gdy wynik mnożenia jest liczbą nieparzystą.

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność mnożenia oraz zdolnoś ci 
ruchowe.

Wyścigi rzędów

Opis: Dzieci siedzą lub stoją w rzędach zgodnie z kolejnością cyfr znaj-
dujących się na trzymanych piłkach (od 0 do 9). Prowadzący podaje działanie 
mnożenia. Jeżeli jego wynik jest większy od 9, wtedy startu je dwoje dzieci. 

Uwagi organizacyjne: Po kilku działaniach dzieci zmieniają miejsca  
w rzę dach, jedno cześnie zamieniając się piłkami.

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność przeprowadzania działań 
mate matycznych z „tabliczki mnożenia” oraz umiejętności ruchowe.

Dzielenie całości na dwie i trzy równe części

Opis: Dzieci poruszają się po sali w sposób ustalony przez nauczyciela, 
trzymając piłki edukacyjne. Na sygnał prowadzącego uczniowie ustawia ją się 
w wyznaczonych miejscach w dwóch grupach, tak aby w każdej było tyle samo 
dzieci. W przypadku nieparzystej liczby osób uczeń pozostający poza druży-
nami ma za zadanie sprawdzić, czy zadanie zostało poprawnie wykonane.

Odmiana: Piłki edukacyjne są rozsypane po sali. Zadaniem dzieci jest 
podzielenie ich na dwie równe części, policzenie wszystkich oraz policzenie 
ich w zbiorach uzyskanych po podzieleniu. Następnym zadaniem może być 
podzielenie piłek żółtych, zielonych na dwie równe części, każdej kolejnej 
grupy na następne dwie itd. Trzecim z kolei zadaniem uczniów może być 
dzielenie wszystkich piłek na trzy równe części, policzenie ich oraz zsumo-
wanie w każdym zbiorze.
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Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność dzielenia całości na dwie 
oraz trzy równe części. Uczniowie zapoznają się z pojęciem dzielenia przez 2 
oraz dzielenia na pół, jak również doskonalą umiejętności ruchowe.

Dzielenie

Opis: Dzieci poruszają się po sali w sposób ustalony przez nauczyciela, 
trzymając piłki edukacyjne. Na sygnał prowadzący unosi piłkę ze znakiem 
dzielenia (:) i podaje działanie (np.: „Piętnaście podzielić na pięć równa się…?”). 
Dzieci mające piłkę z liczbą oznaczającą wynik działania wykonują zadanie 
ruchowe określone przez nauczyciela (np. unoszą piłkę lub odbijają ją o pod-
łoże, podrzucają, rzucają do kosza tyle razy, ile wynosi wynik dzielenia).

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność dzielenia oraz zdolnoś ci 
ruchowe.

Wyścigi rzędów „dzielenie odwrotnością mnożenia” 

Opis: Dzieci siedzą lub stoją w rzędach zgodnie z kolejnością cyfr znaj-
dujących się na trzymanych piłkach (od 1 do 9). Prowadzący podaje działa-
nie z zakresu dzielenia (np. „dwadzieścia podzielić na cztery”), wtedy startuje 
osoba mająca piłkę z cyfrą określającą wynik działania (w tym przypadku 5), 
wykonując określone zadania ruchowe (np. kozłowa nie lub toczenie piłki).

Uwagi organizacyjne: Po kilku działaniach dzieci zmieniają miejsca  
w rzę dach, jednocześnie zamieniając się piłkami.

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność dzielenia oraz zdolnoś ci  
ruchowe.

Klasa I

Temat dnia: Jestem dobrym kolegą. Nie śmieję się, gdy ktoś się pomyli. 
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

Opis: Dzieci siedzą na obwodzie koła. Nauczyciel podaje działania (np. „trzy 
dodać cztery”), a uczniowie trzymający piłki edukacyjne z takimi cyframi 
wstają i po krótkiej naradzie ustawiają się za osobą, która ma piłkę z liczbą 
będącą wynikiem działania (w tym przypadku 7). Aby potwier dzić prawi-
dłowość działania, wykonuje ona tyle rzutów do kosza, ile wskazuje liczba 
na jej piłce, cała grupa zaś liczy na głos.

6.2.1
Wykorzystanie piłek edukacyjnych w realizacji  
wybranych cykli tematycznych z matematyki
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Uwagi organizacyjne: Jeżeli uczniowie ustawią się za niewłaściwą osobą,  
nie wykonuje ona żadnego ruchu (może w nagrodę za to, że odkryła błąd 
podać inne działanie matematyczne).

Osiągnięcia ucznia: 
– dodaje i odejmuje w zakresie 10,
– samodzielnie dokonuje obliczeń i współdziała z kolegą,
– dokonuje korekty wyniku działania,
– wykonuje skłony z piłką do nogi prawej i lewej lub przysiady.

Klasa II

Temat dnia: Każdy z nas jest inny, ale współdziałamy w grupie. Do sko-
nalenie mnożenia w zakresie 30.

Opis: Uczniowie dobierają się parami, tworząc dowolne liczby dwucy-
frowe (np. 12). Każda para podaje działanie mnożenia, którego wynikiem 
jest jej liczba (np. para, która ułożyła liczbę 12 podaje działania: 1 · 12, 2 · 6 
lub 3 · 4). Jeżeli działanie jest poprawne, wówczas wszyscy uczniowie wyko-
nują ustaloną wcześniej czynność ruchową (np. podbijanie piłki kolanem) 
tyle razy, ile wynosi wynik mnożenia.

Uwagi organizacyjne: Jeżeli para poda, tak jak w powyższym przypadku, 
więcej niż dwa działania, których wynik ułożyła z piłek, wówczas może 
w nagrodę podać kolejną liczbę.

Osiągnięcia ucznia:
– układa liczby dwucyfrowe w podanym zakresie,
– mnoży w zakresie 30 i podaje przykłady działań,
– podbija piłkę kolanem.

Klasa III

Temat dnia: Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych. Liczby parzyste  
i nieparzyste, trzy- i czterocyfrowe.

Opis: Uczniowie rzucają piłkami edukacyjnymi (jednorącz bądź oburącz) 
z określonego miejsca do celu (np. do szarfy rozłożonej na podłodze lub do 
kosza). Uczniowie, którym udało się trafić, układają liczby z piłek, które mają 
w swoim zespole, zgodnie z podaną wcześniej przez nauczyciela regułą:

– liczby parzyste trzy- i czterocyfrowe (np. 126, 1452),
– liczby nieparzyste (np. 309, 2017),
– najmniejszą liczbę trzycyfrową (100), jeżeli mają takie piłki, lub naj-

mniejszą liczbę z tych piłek, którymi dysponują,
– największą liczbę czterocyfrową (9999).
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Uwagi organizacyjne: Uczniowie, którym nie udało się trafić do celu, wy-
ko nują to samo w swojej grupie. Po ułożeniu określonych przez nauczyciela 
liczb dzieci z obu zespołów wracają na miejsce wykonywania rzutów i po-
nownie starają się trafić do celu.

Osiągnięcia ucznia:
– układa liczby trzy- i czterocyfrowe,
– rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste,
– układa najmniejsze i największe liczby w danym zakresie,
– rzuca do celu jednorącz i oburącz.

Szyfrowanie wyrazów

Opis: Uczniowie podzieleni są na dwa zespoły, które znajdują się  
w różnych miejscach sali (np. na dwóch połowach sali lub boiska do piłki 
siatkowej), gdzie rozsypane są piłki edukacyjne (taki sam zestaw piłek dla 
obu grup). Prowadzący daje sygnał i pokazuje przygotowaną wcześniej 
planszę z układem cyfr, które odpowiadają określonym literom (na każdej 
piłce znajduje się cyfra oraz litera) lub zapisuje je na tablicy. Zadaniem dzieci 
jest odnalezienie piłek z oznaczonymi cyframi i odczytanie zaszyfrowanego 
wyrazu (ryc. 2).

Odmiana: Dzieci, podzielone na dwa zespoły, otrzymują kartki z nary-
so wanym np. trójkątem, na którego wierzchołkach znajdują się piłki z wi-
doczną literą. Na bokach trójkąta są wolne miejsca, które należy uzupełnić 
piłką z taką literą, aby utworzyć wyraz trzyliterowy. Zwycięża grupa, która 
szybciej wykona zadanie i odczyta utworzone wyrazy. Podobne zadania 
można konstruować dla czworoboku (np. kwadratu), tworząc cztery wyrazy 

6.3
Ćwiczenia, zabawy i gry z piłkami edukacyjnymi jako  
pomoc łącząca treści humanistyczne z matematycznymi

Ryc. 2. Piłki edukacyjne wykorzystywane w łączeniu treści  
języka polskiego z matematyką
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trzyliterowe lub czteroliterowe, a dla prostokąta dwa wyra zy dwuliterowe 
i dwa trzyliterowe (ryc. 3–6).

Interpretacja: Dzieci doskonalą tworzenie wyrazów przez łączenie ozna-
czeń literowych i cyfrowych oraz rozpoznawanie figur geometrycznych. 
Ponadto doskonalą umiejętności ruchowe.

Ryc. 3. Piłki edukacyjne  
ułożone w trójkąt  
(rozpoznawanie figury geometrycznej  
– tworzenie wyrazów trzyliterowych)

Ryc. 4. Piłki edukacyjne  
ułożone w kwadrat  
(rozpoznawanie figury geometrycznej – 
tworzenie wyrazów czteroliterowych)

Ryc. 5. Piłki edukacyjne  
ułożone w prostokąt  
(rozpoznawanie figury  
geometrycznej – tworzenie 
wyrazów dwu-, trzy-  
i czteroliterowych)
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Układamy wyrazy i działania matematyczne

Opis: Każde dziecko ma piłkę edukacyjną. Uczniowie podzieleni są na 
zespoły zgodnie z kolorami trzymanych piłek. Zadaniem dzieci jest ułoże nie 
z nich jak największej liczby wyrazów i dodanie wartości liczb znajdujących 
się na piłkach tworzących wyraz. Można wprowadzić też inne działa nia 
matematyczne.

Interpretacja: Dzieci doskonalą umiejętność logicznego myślenia w zakre-
sie tworzenia wyrazów, a także dodawania, odejmowania, mnożenia i dzie-
lenia oraz kształtują zdolności motoryczne.

Klasa I

Temat dnia: Cztery pory roku.
Opis: Uczniowie podzieleni są na cztery grupy, którym nauczyciel przy-

dziela jedną porę roku. Zespoły wybierają piłki edukacyjne z literami,  
z których układają nazwę swojej pory roku, a następnie słowa charaktery-
styczne dla niej (dla wiosny może to być np. „krokus”). Nauczyciel może 
pozostawić uczniom swobodę w wyborze wyrazów bądź określić, że ma 
to być:

– roślina (np. sasanka),
– ubiór (np. kurtka),
– czynność (np. odśnieżanie),
– dominujący kolor (np. zieleń).

Ryc. 6. Piłki edukacyjne  
ułożone w trapez  
(rozpoznawanie figury 
geometrycznej  
– tworzenie wyrazów  
dwu-, trzy-, cztero-  
i pięcioliterowych)

6.4
Wykorzystanie piłek edukacyjnych w realizacji wybranych  
cykli tematycznych ze środowiska społeczno-przyrodniczego
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Nauczyciel może określić też liczbę piłek edukacyjnych, z których należy 
ułożyć wyrazy (np. wyrazy siedmioliterowe: wiosna – „sasanka”, lato – „wa-
kacje”, jesień – „parasol”, zima – „bałwany”).

Grupa, która poprawnie wykona zadanie, rzuca piłkę do kosza odpo-
wied nią liczbę razy (w zależności od tego, z ilu liter składa się ułożony wyraz).

Osiągnięcia ucznia:
– zna nazwy pór roku,
– podaje nazwy roślin, ubioru, czynności bądź kolorów charakterys-

tycznych dla każdej pory roku,
– dokonuje analizy i syntezy wyrazów,
– układa wyrazy z określonej liczby liter,
– rzuca piłką do kosza z ustalonego lub dowolnego miejsca.

Klasa II

Temat dnia: W parku i w lesie. Drzewa iglaste i liściaste.
Opis: Uczniowie wybierają piłki edukacyjne z literami i dowolnie dobie-

rając się w grupy, w których układają nazwy drzew liściastych lub iglastych 
(np. topola, dąb, klon, świerk, jodła). Następnie na hasło nauczyciela dzieci 
wykonują różne zadania ruchowe, np. po usłyszeniu nazwy drzewa iglas-
tego przenoszą piłkę na prawej stopie, a liściastego – na lewej. Po każdym 
ćwiczeniu uczniowie maszerują po sali i wymieniają się piłkami w ustalony 
przez nauczyciela sposób.

Osiągnięcia ucznia:
– podaje nazwy drzew iglastych i liściastych,
– dokonuje analizy wyrazów,
– rozpoznaje lewą i prawą stronę ciała,
– przenosi piłkę na stopach.

Klasa III

Temat dnia: Moja Ojczyzna. Polskie miasta, góry, rzeki.
Opis: Nauczyciel dzieli uczniów na 4–8 grup (w zależności od liczebnoś ci 

klasy). Przygotowuje dla każdej z nich kartkę z nazwami geograficznymi 
(w tym tylko z jedną nazwą polską – np. Kraków, Czechy, Ural, Dunaj). 
Uczniowie w każdym zespole wybierają wyraz związany z Polską oraz piłki 
edukacyjne z takimi literami, które są im potrzebne do ułożenia ana gra mu 
tego wyrazu (np. r, k, w, ó, a, k – do wyrazu Kraków). Pozostałe grupy muszą 
odgadnąć, jaki to wyraz. Grupy, które odgadną zaszyfrowane słowo, wyko-
nują odpowiednie ćwiczenie (np. kozłowanie piłki prawą lub lewą ręką).
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Osiągnięcia ucznia:
– zna nazwy polskich miast, rzek i gór,
– dokonuje analizy i syntezy wyrazów,
– układa anagramy z podanych liter i rozszyfrowuje je,
– kozłuje piłkę w określonym kierunku prawą lub lewą ręką.

Rozpoznawanie i wymawianie liter w alfabecie angielskim

Opis: Dzieci z piłkami edukacyjnymi poruszają się po sali w sposób 
ustalony przez nauczyciela. Na sygnał prowadzącego zatrzymują się i głośno 
wymawiają w języku polskim i angielskim nazwy liter zapisanych na trzyma-
nej piłce (a – ei, b – bi itp.). Po każdym zatrzymaniu wymieniają się piłkami.

Odmiana I: Dzieci siedzą na obwodzie koła. Nauczyciel podaje piłkę 
oznaczoną literą „a” [ei]  jednemu z uczniów, wymawiając głoskę głośno 
i wyraźnie. Dziecko, które otrzymało piłkę, powtarza w języku angielskim 
nazwę litery, przekazując piłkę kolejnej osobie oraz wykonując określone 
zada nie ruchowe (np. podskoki, przysiady, kozłowanie piłki). To samo robią 
dzieci, do których kolejno dociera piłka. Po każdym pełnym okrążeniu 
przez prowadzący wprowadza kolejną piłkę zgodnie z angielskim alfa betem 
(b [bi], c [si] itd.).

Odmiana II: Do krążącej po obwodzie koła piłki (np. z literą „a” [ei]) 
do dajemy kolejną (b [bi], c [si], d [di] itd.). Zadaniem każdego dziecka jest 
wypowiedzenie w języku angielskim nazwy litery zapisanej na piłce, która 
do niego trafi.

Uwagi organizacyjne: Chcąc zwiększyć efektywność nauki alfabetu, moż-
na dzielić klasę na mniejsze grupy. Można ponadto wykorzystać do nauki 
alfabetu w języku angielskim popularną śpiewaną wyliczankę.

Wskazówki metodyczne: Na początkowym etapie nauczania alfabetu 
an giel skiego ćwiczenia wymowy wykonujemy całą grupą, następnie w mniej-
szych zespołach, parach, a w końcu indywidualnie.

Interpretacja: Dzieci doskonalą zapamiętywanie układu i wymowę liter 
w alfabecie angielskim oraz rozwijają wybrane zdolności motoryczne, jak 
również umiejętności ruchowe.

6.5 Doskonalenie umiejętności z języków obcych
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Wzbogacanie słownictwa w języku angielskim

Opis: Każde dziecko trzyma piłkę edukacyjną i poruszając się po sali 
w dowolny sposób, bawi się nią. Na sygnał prowadzącego uczniowie wymie-
niają się piłkami, podając wyraz w języku angielskim rozpoczynający się od 
litery znajdującej się na otrzymanej piłce. Zadaniem osoby oddającej piłkę 
jest przetłumaczenie go na język polski.

Odmiana I: Dzieci podają wyrazy w języku polskim oraz tłumaczą je na 
język angielski.

Odmiana II: Dzieci są podzielone na zespoły, np. zgodnie z kolorami 
trzymanych piłek. Zadaniem uczniów jest utworzenie jak największej liczby 
wyrazów związanych tematycznie ze słowem podanym przez nauczyciela 
(np. prowadzący podaje wyraz „city”, a dzieci tworzą z piłek określenia 
„street”, „car”, „house”, „office” itp.).

Odmiana III: Dzieci trzymając piłki edukacyjne, poruszają się w dowol ny 
sposób po sali. Prowadzący daje sygnał i wymawia nazwę zwierzęcia w ję-
zyku angielskim (np. bird – ptak, cat – kot, horse – koń, elephant – słoń). 
Zadaniem dzieci jest poruszać się z piłką w sposób charakterystyczny dla 
określonego zwierzęcia.

Odmiana IV: Berek w parach. Każda osoba w parze (berek oraz ucieka-
jący) kozłuje piłkę edukacyjną. Osoba goniąca podaje po angielsku sposób 
poruszania się (np. jump – skakać, run – biegać, walk – iść).

Odmiana V: Berek przekazywany jest przez dotknięcie piłką osoby ucieka-
jącej w dowolną część ciała i nazwanie tej części (np. hand – ręka, arm – ramię, 
bark, elbow – łokieć, knee – kolano, foot – stopa, finger – palec).

Fot. 9. Zwrot angielski ułożony z piłek edukacyjnych
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Interpretacja: Dzieci wzbogacają słownictwo, ćwiczą pisownię i wymowę 
wyrazów w języku angielskim oraz doskonalą logiczne myślenie, współpra cę 
w grupie i umiejętności ruchowe.

Wzbogacanie słownictwa w języku angielskim – kolory

Opis: Każde dziecko trzyma piłkę edukacyjną i poruszając się po sali 
w dowolny sposób, bawi się nią. Na sygnał prowadzącego uczniowie wymie-
niają się piłkami, podając nazwę koloru swojej piłki w języku angielskim 
(np. „this is green”, „this is yellow”, „this is red”, „this is blue”). Zadaniem 
osoby oddającej piłkę jest przetłumaczenie zwrotu na język polski.

Odmiana I: Dzieci podają pełne zdania w języku polskim oraz tłumaczą je 
na język angielski (np. „This ball is red”, „This ball is blue”, „This ball is 
green”, „This ball is yellow”).

Odmiana II: Grupa podzielona jest na zespoły zgodnie z kolorami trzy-
ma nych przez dzieci piłek. Zadaniem uczniów jest utworzenie jak najwięk-
szej liczby wyrazów zaczynających się na literę, która znajduje się na piłce 
nauczyciela (np. „f” – floor, foot, four, friend).

Poznajemy liczebniki i proste działania matematyczne

Opis: Dzieci, trzymając piłki edukacyjne, poruszają się po sali w sposób 
ustalony przez nauczyciela. Na sygnał prowadzącego zatrzymują się, nau-
czyciel podaje cyfrę w języku polskim lub angielskim, a dzieci tłumaczą ją, 
jednocześnie wykonując określone zadania ruchowe tyle razy, ile okreś la 
podana cyfra.

Odmiana I: Na sygnał prowadzącego dzieci zatrzymują się i podają nazwę 
cyfry znajdującej się na trzymanej przez nie piłce w języku polskim oraz 
angielskim, po wypowiedzeniu nazwy wymieniają się piłkami.

Odmiana II: Dzieci siedzą w rzędach w kolejności zgodnej z cyframi 
znajdującymi się na trzymanych piłkach (od 0 do 9). Prowadzący lub uczeń 
przez niego wyznaczony głośno wypowiada nazwę dowolnej cyfry w języ-
ku angielskim. Osoba trzymająca piłkę z wywołaną cyfrą wykonuje okre-
ślone zadania ruchowe (np. bieg, rzut, strzał do bramki).

Odmiana III: Ustawienie jak wyżej, lecz nie startują osoby trzymające 
piłkę z cyfrą parzystą lub nieparzystą (zasady ustala prowadzący). Dziecko 
wykonujące zadanie ruchowe (przed jego rozpoczęciem) ma obowiązek gło-
śno powtórzyć nazwę cyfry w języku angielskim.

Odmiana IV: Ustawienie jak wyżej, lecz nauczyciel podaje zadanie  
w języku angielskim (np.: „How much is it two and two?”) Dziecko przed 
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wykonaniem zadania ruchowego ma obowiązek głośno powtórzyć pełne 
rozwiązanie w języku angielskim (np.: „Two and two is four”).

Odmiana V: Ustawienie jak wyżej, nauczyciel podaje inne zadania ma-
tematyczne w języku angielskim, np.: „How much is it eight minus five?” 
„How much is it six multiplied by three?” „How much is it twenty four di-
vided by eight?”

Uwagi organizacyjne: Możemy (podobnie jak podczas nauki języka pol-
skiego i matematyki), wykorzystując piłki edukacyjne, wprowadzić pojęcia 
działań w języku angielskim (np. dodaj – add, odejmij – subtract, pomnóż – 
multiply oraz podziel – divide).

Obecny rozwój cywilizacyjny nierzadko utożsamiany jest z rozwojem tech-
nologii informatycznej. Dlatego też bardzo ważne jest kształcenie całego 
społeczeństwa w tym zakresie. Władze państwowe, a w szczególności Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej i Sportu, poświęcają wiele miejsca w pro-
gramach kształcenia zagadnieniom związanym z wiedzą i umiejętnościami 
informatycznymi. Dotyczy to nie tylko dzieci, ale również nau czycieli. Na-
uczyciele ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego powinni wy-
kazać się umiejętnością stosowania techniki komputerowej w praktyce. Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej i Sportu przyjęło założenie, że każda szkoła 
powinna być wyposażona w pracownię komputerową z dostępem do Inter-
netu. W styczniu 2002 r. powołało Radę do Spraw Edukacji Informatycznej, 
której podstawowym zadaniem miało być przygo to wanie narodowego planu 
edukacji na rzecz społeczeństwa informatyczne go oraz wspieranie wszyst-
kich obszarów związanych z tą problematyką. Również zajęcia ruchowe 
realizowane w szkołach można wykorzystać do nauki technik multimedial-
nych i obsługi komputera, używając do tego piłek edukacyjnych (fot. 10).

Fot. 10. Adres strony internetowej ułożony z piłek edukacyjnych

6.6 Doskonalenie umiejętności obsługi komputera



69

Wykorzystywanie piłek edukacyjnych  
w poznawaniu układu klawiatury komputera

Opis: Piłki edukacyjne rozsypane są na całej sali. Zadaniem dzieci jest 
ułożyć z nich jak najszybciej układ liter znajdujący się na klawiaturze kom-
puterowej (dla ułatwienia nauczyciel może przygotować planszę z zapisem 
takiego układu lub wykorzystać samą klawiaturę komputerową).

Odmiana I: Uczniowie podzieleni są na dwie grupy. Na sygnał prowa-
dzącego jedna grupa zbiera piłki edukacyjne z małymi literami, a druga –  
z wielkimi. Zadaniem obu zespołów jest uporządkować piłki edukacyjne 
według układu liter na klawiaturze. Wygrywa drużyna, która szybciej wy-
kona zadanie.

Odmiana II: Dzieci ustawione są zgodnie z układem liter klawiatury kom-
puterowej. Na sygnał prowadzącego rozbiegają się po sali, wykonując okre-
ślone zadania ruchowe (np. kozłowanie piłki, rzuty do kosza). Na kolejny 
sygnał nauczyciela dzieci wymieniają się piłkami i znów ustawiają zgodnie 
z układem liter klawiatury. Zwycięża grupa, która szybciej wykona zadanie.

Wyścigi rzędów

Opis: Dzieci z piłkami edukacyjnymi stoją lub siedzą w dwóch lub 
trzech rzędach zgodnie z układem liter na klawiaturze komputera (ryc. 7). 
Pierwsze osoby z każdego rzędu biegną wokół ustawionych chorą giewek 
i wracają na jego koniec. Po nich biegną kolejne dzieci. Drużyna, która 
skończy pierwsza, wygrywa.

Ryc. 7. Schemat gry „Wyścigi rzędów”
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Uwagi organizacyjne: Przy podziale dzieci na dwie 10-osobowe grupy 
(górny szereg liter klawiatury komputerowej ma 10 klawiszy) można wpro-
wadzić „z” jako 10. literę (w związku z tym, że w drugim szeregu klawiatury 
występuje 9 liter) zajmującą miejsce na końcu drugiego rzędu i nieco z boku 
– wskazując, że jest to litera trzeciego szeregu liter klawiatury. Każde inne 
rozwiązanie organizacyjne, dotyczące realizacji wyznaczonych celów w za-
kresie opanowania układu liter na klawiaturze, jest oczywiście dopuszczalne. 

Interpretacja: Dzieci doskonalą opanowanie układu liter klawiatury 
komputerowej oraz wybrane umiejętności ruchowe.

Poznajemy klawiaturę komputera

Opis: Prowadzący omawia kształt i funkcjonowanie klawiatury kompu-
terowej oraz wyjaśnia zasadę „porozumiewania się” z komputerem za jej 
pomocą. Zwraca uwagę na podział przycisków klawiatury na symbole (litery 
i znaki), klawisze numeryczne (cyfry) oraz funkcyjne (Tab, Delete, Enter itp.).

Przybory: Piłki edukacyjne, plansza przedstawiająca klawiaturę kompu-
terową lub klawiatura oraz tabliczki kartonowe z nazwami przycisków 
funkcyjnych: Ctrl, Shift, Alt, Caps Lock, Esc, F1 itd. Wskazane jest tłuma-
czenie znaczenia poszczególnych przycisków.

Poznajemy przyciski funkcyjne F1, F2, …, F12

Wprowadzenie: Przyciski F1, F2, …, F12 są klawiszami funkcyjnymi. 
Pełnią pewne stałe funkcje, a użycie ich powoduje zawsze te same skutki. 
Znajdują się w pierwszym górnym szeregu klawiatury.

Opis: Prowadzący ustala zadania przypisane poszczególnym klawiszom 
funkcyjnym (F1, F2, …, F12), które będą wykonywane przez dzieci po 
pokazaniu im tabliczki z dowolnym klawiszem F lub wypowiedzeniu  
hasła (np. „F1”). Przycisk F1 może odnosić się do uruchomienia programu. 
W zabawie oznacza to, że dzieci na jego widok (lub wypowiedziane hasło) 
będą poruszały się z piłką po sali, tocząc ją ręką w dowolnym kierunku. 
Przycisk F2 może oznaczać łączenie się osób mających piłki tego samego 
koloru w grupy (zbiory). Przycisk F10 może oznaczać ustawianie się uczniów 
zgodnie z kryteriami przyjętymi przez nauczyciela (w dwuszeregu, w rzędzie 
itp.). W czasie zabawy prowadzący daje syg nał gwizdkiem, po czym poka-
zuje przygotowaną tabliczkę z określonym znakiem funkcyjnym F1, F5, F10 
lub wypowiada hasło.
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Uwagi organizacyjne: Przycisk F10 może być wykorzystywany jako  
stały sygnał do organizowania zbiórek – zamiast komendy „zbiórka” mówi-
my „F10”.

Poznajemy przyciski funkcyjne Esc i Enter

Wprowadzenie: Przycisk Esc (escape – ucieczka) służy do wyjścia  
z programu bądź przerwania jego działania. Podczas zabawy znaczenie tego 
przycisku można ustalić jako przerwanie aktywności ruchowej. Przycisk 
Enter (enter – wchodzić) oznacza, że chcesz, żeby napisana informacja zo-
stała „odebrana” przez komputer.

Opis: Zadaniem dzieci jest odpowiednie reagowanie na poszczególne 
tabliczki z przyciskami funkcyjnymi lub wypowiedziane hasło określające 
te przyciski. Aktywność ruchową dziecko rozpoczyna dopiero wtedy, gdy 
nauczyciel wypowie słowo „enter” bądź w momencie, gdy pokaże tabliczkę 
z napisem „Enter”, a gdy wypowie słowo lub pokaże tabliczkę z napisem 
„Esc”, dzieci zatrzymują się w bezruchu (można łączyć zadanie ruchowe 
z przyciskami F).

Poznajemy przyciski funkcyjne Backspace i Delete 

Wprowadzenie: Backspace oznacza cofanie. Jest to klawisz odnoszący się 
do poprawek w pisanym tekście. Jeżeli popełnisz błąd, przyciskając ten kla-
wisz, powodujesz usunięcie z tekstu błędnych liter przed kursorem. Klawisz 
Delete (usunąć, skasować, anulować, skreślić) powoduje nato miast usunię-
cie znaku za kursorem. Umieszczając kursor przed znakiem, który ma zo-
stać usunięty z tekstu, i wciskając klawisz Delete, można usunąć dowolną 
literę w wyrazie. Program automatycznie przesunie pozostałe litery, zapeł-
niając powstałą lukę.

Opis: Dzieci ustawiają się w szeregu tak, aby utworzyć z piłek edukacyj-
nych dowolny tekst, który powinien być przedstawiony na ekranie monitora. 
Uczniowie kolejno podają piłkę (np. kozłem) do nauczyciela. Prowadzący 
odrzuca piłkę do podającego, wypowiadając słowa lub pokazując tabliczki 
„Backspace”, „Delete” lub „kursor”. Przy haśle „Delete” uczeń robi krok 
w tył, a wszyscy pozostali przesuwają się o jedno miejsce w prawo, „usunię-
ta litera” – uczeń zajmuje miejsce na końcu szeregu dzieci tworzących tekst. 
Przy haśle „Backspace” uczeń przesuwa się z piłką o jedno miejsce w prawo, 
stając przed kolegą zajmującym to miej  sce. Przy haśle ,,kursor” uczeń po 
otrzymaniu piłki nie zmienia miejsca, a jedynie wykonuje np. trzy przysiady, 
podrzuca piłkę.
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Prowadzący podaje komendy w celu zapisania nowego wyrazu lub uło-
żenia liter zgodnie z układem liter klawiatury lub alfabetu.

Poznajemy przyciski funkcyjne Caps Lock i Shift

Wprowadzenie: Caps Lock oznacza klucz do wielkich liter. W pisaniu 
na komputerze istnieją dwa sposoby przechodzenia od małych do wielkich 
liter. Służą do tego trzy przyciski. Najważniejszym z nich jest Caps Lock – 
przyciśnięcie tego klawisza pozwala pisać wielkimi literami, ponowne przy-
ciśnięcie powoduje powrót do małych liter. Klawisze Shift (zmiana) znajdują 
się z prawej i lewej strony klawiatury i są oznaczone strzałkami skierowanymi 
do góry. Ich funkcja polega na chwilowej zmianie ustawienia klawisza Caps 
Lock (np. jeżeli piszemy dużymi literami, a chcemy napisać małą literę, na-
leży wcisnąć jeden z klawiszy zmiany w czasie jej pisania).

Opis: Każda osoba trzyma piłkę edukacyjną. Dzieci podzielone są na 
dwie grupy. Jedna z nich to „małe litery”, druga – „wielkie litery”. Dzieci 
z grupy „małych liter” toczą piłkę ręką po podłożu, „wielkie litery” poru-
szają się, podrzucając piłkę oburącz nad głowę. Na sygnał prowadzącego 
(podany słownie lub za pomocą planszy „Caps Lock”) dzieci zamieniają się 
rolami, na kolejny sygnał („Shift”) „małe litery” wykonują wyskok do góry 
z jednoczesnym podrzutem piłki (przez chwilę są „wielkimi literami”).

Poznajemy cyfry i znaki klawiatury komputerowej

Wprowadzenie: Na klawiaturze (w drugim szeregu od góry) znajdują się 
klawisze niealfabetyczne opisane dwoma symbolami, np. 1 i !, 2 i @,  
3 i #. Drugą funkcją poznanych już klawiszy Shift jest umożliwienie pisania 
górnych znaków z tych przycisków. Wykonuje się to, wciskając jednocze-
śnie Shift i klawisz potrzebnego znaku.

Opis: Każde dziecko przyjmuje rolę jednego z przycisków niealfabe-
tycznych. Powinno zapamiętać, jaki znak na przycisku występuje razem 
z cyfrą, która znajduje się na jego piłce, np. na klawiszu z cyfrą 1 znajduje się 
wykrzyknik (!), cyfrze 8 towarzyszy gwiazdka (*). Na sygnał prowadzącego 
(wypowiedziany lub pokazany wyraz „Shift”) każde dziecko wyraża w do-
wolny sposób symbol odpowiadający danej cyfrze kla wiatury komputera.
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Poznajemy przycisk Ctrl

Wprowadzenie: Działanie klawisza Ctrl jest podobne do działania klawi-
szy zmiany – również musi być wciśnięty jednocześnie z klawiszem alfabe tu 
lub spacji, lecz powoduje inne skutki.

W zabawie wykorzystujemy kombinacje klawiszy skrótu używane  
w programie Word, np.: 

Ctrl + B – pogrubienie liter (piłka edukacyjna),
Ctrl + I – pisanie kursywą (piłka edukacyjna),
Ctrl + U – podkreślenie liter (piłka edukacyjna),
Ctrl + spacja – usunięcie formatowania znaków.
Opis: Dzieci, ustawione na obwodzie koła, podają między sobą piłki  

z literami „b”, „i”, „u” oraz jedną, nieoznaczoną piłkę (np. do koszyków ki), 
pełniącą funkcję spacji. Podania piłek wykonywane są do chwili usłysze nia 
komendy „control” lub pokazania „Ctrl” na planszy. Dzieci trzymające 
w tym momencie piłki z właściwymi literami wykonują odpowiednie czyn-
ności. Dziecko, które ma piłkę z literą „b”, zatacza okrąg wokół własnego 
ciała stopą odwiedzioną w bok, dziecko trzymające piłkę z literą „i” wykonuje 
krążenia tułowiem lub bieg, pochylając się w przód, a uczeń z piłką z literą 
„u” porusza się w przód i w tył, nie odrywając nóg od podłoża. Piłka nie-
oznaczona – „spacja” – wywołuje powrót do po zycji wyjściowej (siadu 
skrzyżnego).

Uwagi organizacyjne: Zabawy powtarzamy tyle razy, żeby każde dziecko 
miało możliwość wykonania wszystkich czynności.

Z pozostałymi funkcyjnymi przyciskami klawiatury: Alt (alternatywa), 
Num Lock (klawiatura numeryczna), Print Screen (drukuj ekran), Insert 
(wstawianie), proponujemy zapoznawać uczniów według własnej inicjatywy 
na podstawie zdobytej podczas prowadzonych zajęć ruchowych wiedzy o spo-
sobach wykorzystania piłek edukacyjnych w nauce pracy z komputerem.

W zestawie piłek edukacyjnych znajduje się piłka oznaczona symbolem 
„@”. Proponujemy wykorzystać ją do zapoznania uczniów z działaniem 
poczty elektronicznej (przesyłanie i odbieranie wiadomości za pomocą kom-
putera) (fot. 11).

Fot. 11. Adres poczty internetowej ułożony z piłek edukacyjnych
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Ostatni funkcyjny przycisk klawiszowy Scroll Lock (klucz do przeglą-
dania)  w klawiaturze numerycznej w połączeniu z klawiszem Ctrl wykonuje 
funkcję Break – przerwanie. Jest to drastyczna akcja kończąca działanie 
większości programów. Powinna być przeprowadzana tylko wtedy, gdy nie 
ma innego wyboru. Użycie tego przycisku podczas zajęć ruchowych może 
oznaczać np. koniec lekcji.

Klasa I

Temat dnia: Wspomnienia z wakacyjnej plaży. Małe i wielkie litery oraz 
liczby większe i mniejsze – zabawy piłkami edukacyjnymi.

Opis: Uczniowie siedzą w siadzie podpartym na obwodzie koła, trzy-
mają piłki edukacyjne między stopami. Nauczyciel daje polecenia, np.: osoby 
mające piłki z cyframi większymi od 5 podnoszą kończyny dolne 10 razy, 
zaś z cyframi mniejszymi od 6 – 11 razy, uczniowie trzymający piłkę z samo-
głoską podnoszą kończyny dolne 7 razy, zaś ze spółgłoską – 8 razy.

Osiągnięcia ucznia:
– rozpoznaje samogłoski i spółgłoski,
– rozróżnia liczby większe i mniejsze od podanej,
– podnosi kończyny dolne, trzymając piłkę między stopami w siadzie 

podpartym.

Klasa II

Temat dnia: Na zdrowie! Rozpoznawanie liczb parzystych i niepa-
rzystych. Doskonalenie rozpoznawania samogłosek i spółgłosek.

Opis: Uczniowie wybierają dowolną piłkę edukacyjną i kładą ją przed 
sobą na podłodze. Na sygnał nauczyciela wykonują określone zadania ru-
chowe. Hasło „liczby parzyste”oznacza, że dzieci mające piłki z takimi licz-
bami prowadzą piłkę palcami prawej stopy, „liczby nieparzyste” – lewej.

Uwagi organizacyjne: Ćwiczenie może dotyczyć liter umieszczonych na 
piłkach i wówczas nauczyciel podaje inne hasło (np. piłki z samogłoską – 
prawa stopa, piłki ze spółgłoską – lewa stopa).

Osiągnięcia ucznia:
– rozpoznaje liczby parzyste i nieparzyste,
– zna spółgłoski i samogłoski,

6.7

Wykorzystanie piłek edukacyjnych w realizacji  
wybranych cykli tematycznych z zakresu zajęć  
korekcyjno-kompensacyjnych
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– rozpoznaje prawą i lewą stronę,
– toczy piłkę palcami stóp w chodzie w wyznaczonym kierunku.

Klasa III

Temat dnia: Potrafię zadbać o swoją postawę ciała. Pisownia „rz” po 
spółgłoskach oraz rozpoznawanie liczb podzielnych przez 3.

Opis: Uczniowie chodzą na palcach, trzymając piłki oburącz nad gło-
wą. Nauczyciel podaje zadanie, np.: „Uczniowie mający piłkę ze spółgłoską, 
po której piszemy «rz», wykonują 10 przysiadów, trzymając piłkę w górze, 
pozostali – 10 skłonów w przód z piłką w leżeniu tyłem”. Po wykonaniu 
ćwiczenia uczniowie znów chodzą na palcach, trzymając piłkę w górze,  
a nauczyciel podaje kolejne zadanie, np.: „Uczniowie mający piłkę z liczbą 
podzielną przez 3 kozłują prawą ręką, zaś z liczbą niepodzielną przez 3 – 
lewą”).

Osiągnięcia ucznia:
– zna spółgłoski, po których piszemy „rz”,
– rozpoznaje liczby podzielne przez 3,
– kozłuje prawą i lewą ręką,
– wykonuje z piłką przysiady i skłony w przód w leżeniu tyłem.

 

Alfabet przezwisk

Obelgi czy przezwiska nie są mile słyszane, choć czasami mogą być 
pomocne dzięki swojemu „oczyszczającemu” atmosferę działaniu, dlatego 
w trakcie tego ćwiczenia wolno wymyślać tyle przezwisk, ile tylko dusza 
zapragnie.

Wszystkie dzieci układają piłki edukacyjne jedna obok drugiej, tworząc 
alfabet. Następnie wymyślają jak najwięcej przezwisk, zaczynających się od 
poszczególnych liter. W końcowej części ćwiczenia pytamy dzieci, czy wiedzą, 
co oznaczają te przezwiska, które z nich są najbardziej dotkliwe i dlaczego.

* Ćwiczenia, zabawy i gry opisane w tym rozdziale pochodzą z książki Rosemarie 
Portman (1999) pt. „Gry i zabawy przeciwko agresji”. Autorzy opracowania jedynie  
je zmodyfikowali, przystosowując do wykorzystania w nich piłek edukacyjnych.

6.8
Ćwiczenia, zabawy i gry z piłkami edukacyjnymi 
w pracy terapeutycznej z dziećmi agresywnymi*
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Zróbcie miejsce, nadchodzę

Wszystkie dzieci chodzą pewnym krokiem po sali gimnastycznej, ko-
złując piłki edukacyjne. Za pomocą łokci torują sobie drogę, nie dotykając 
nikogo w rzeczywistości, i krzyczą jednocześnie: „Zróbcie miejsce, nadcho-
dzę!”. Na sygnał prowadzącego dzieci stopniowo zwiększają tempo swojej 
wędrówki, a ich krzyki stają się coraz głośniejsze – aż wreszcie w którymś 
momencie je przerywamy. Każdy zastyga bez ruchu w takiej pozycji, w jakiej 
zaskoczyło go polecenie zatrzymania się.

Na nowy znak prowadzącego wszyscy szukają sobie takiego miejsca, 
w którym będą się dobrze czuli i nie będą nikomu przeszkadzali. Dlatego po 
sygnale prowadzącego rozpoczynają nową wędrówkę po sali gimnastycznej, 
kozłując piłkę edukacyjną, i uśmiechają się do każdego, kogo napotkają na 
swojej drodze.

Po zakończeniu ćwiczenia nawiązujemy rozmowę: „Jak się czułem  
w poszczególnych fazach zabawy? Jak się czuję w tej grupie? Czy czuję się 
ograniczony albo brak mi jakichkolwiek granic? Co musiałoby się zmienić, 
abym zyskał swoje miejsce w grupie i dobrze się w niej czuł?”.

Piłki złości

W jednym kącie sali gimnastycznej układamy „piłki złości”. Są one do 
dyspozycji zawsze wtedy, gdy jakieś dziecko czuje się urażone, jest zdener-
wowane i kiedy nie potrafi lub nie chce mówić o swoich uczuciach. W takich 
przypadkach piłki edukacyjne stanowią pierwszą rzecz, na której można 
odreagować.

„Piłki złości” przygotowywane są wspólnie przez całą grupę. Zdener-
wo wa ne dziecko biegnie do kąta sali i spontanicznie układa słowa, które 
w danym momencie przychodzą mu do głowy, wyrażając tym samym to, 
co czuje. Następnie wyraz symbolizujący złość dziecka wyrzucany jest do 
specjalnego kosza. 

Za pomocą „piłek złości” odreagowywana jest jedynie pierwsza złość. 
Związane z nią problemy nie znikają, ale ich rozwiązanie staje się wtedy 
łatwiejsze.

Zrzucanie balastu

Grupa rozmawia na temat tego, jakie prawa ma każdy jej członek i ze-
stawia potem ich listę, układając powstałe wyrażenia z piłek edukacyjnych. 
Na przykład: „Każde dziecko ma prawo do tego, by być traktowanym z sza-
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cunkiem, zostać wysłuchanym, mieć własne zdanie, współdecydować o dzia-
łaniach grupy itp.”

Następnie wszyscy wyobrażają sobie, że znajdują się w koszu lecącego 
wysoko na niebie balonu i mają ze sobą dziesięć worków balastu z wymie-
nionymi prawami. Nagle balon traci wysokość. Aby zapobiec dalszemu spa-
daniu, uczestnicy muszą pozbyć się balastu. Każde dziecko wyrzuca najpierw 
worek z takim prawem, z którego może najłatwiej zre zygnować, potem drugi 
z mniej ważnym i tak dalej, aż pozostaje już tylko jeden worek. Po ćwiczeniu 
wszyscy dyskutują o następujących kwestiach: Co zdecydowały dane osoby 
i dlaczego? Jakie trudności sprawiło poszczególnym uczestnikom podjęcie 
decyzji? Jak duże są różnice między dziećmi? Co wynika z tego dla wspól-
nego życia w gru pie, a co dla obcowania z danymi osobami?

Złości mnie

Każde dziecko wypisuje na kartce litery swojego imienia, jedna pod 
drugą, i szuka do każdej z nich dowolnego wyrazu (układając go z piłek 
edukacyjnych) – nazwy czegoś, co może szczególnie rozzłościć młodego czło-
wieka, np.: 

M MATEMATYKA
O OKROPNA POGODA
N NIESPEŁNIONE MARZENIA
 I IGNOROWANIE
K KARNY RZUT W MECZU PIŁKI NOŻNEJ
A AWANTURA W DOMU

Następnie trzeba dać uczestnikom możliwość porozmawiania o indy-
widualnych przyczynach wybuchów złości. Być może znajdą się takie sytuacje, 
które denerwują całą grupę. Można je ujawnić przy sporządzaniu „Alfabetu 
złości”.

Jesteśmy wspólnotą

Dzieci próbują połączyć wszystkie swoje imiona, 
ułożone z piłek edukacyjnych, na wzór krzyżówki. 
Imieniem wyjściowym jest za każdym razem to, które 
chcemy szczególnie podkreślić, np. dlatego, że jego 
właściciel jest nowy w grupie, a my prag niemy mu 
pokazać, że jest członkiem wspólnoty.

            KAROL
                D
ELŻBIE TA
R          O
Y          M
KAMIL E
             KUBA
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Zastosowanie opisanych ćwiczeń terapeu tycz nych w klasie, w której są dzieci 
agresywne, jest bardzo korzystne, gdyż zadania te budzą w dzieciach ciekawość 
i radość z uczenia się, dzięki czemu mogą zdobyć nowe doświadczenia.

Na problem terapeutycznych możliwości zabawy zwraca uwagę również 
Marchewka-Pichlińska (1987). Omawia ona dwie grupy technik terapii zaba-
wowej – technikę ukierunkowaną i nieukierunkowaną. W technikach ukie-
runkowanych terapeuta odgrywa aktywną, wychowawczą rolę skierowując 
impulsy dziecka na nowe tory i regulując jego życie. Uczestniczy on w zabawowych 
pomysłach dziecka ukierunkowując zabawę i proponując przedmioty i materiały 
niezbędne do odczytania ukrytych przeżyć dziecka […] (Marchewka-Pichlińska 
1987, s. 42). Takim celom mogą służyć zabawy dydaktyczne z wykorzysta-
niem piłek edukacyjnych. Inne wartości terapeutyczne ma swobodna zabawa 
terapeutyczna w technice nieukierunkowanej. Wówczas bowiem dziecko 
może robić wszystko, na co ma ochotę […] terapeuta nie udziela żadnych bez-
pośrednich wskazówek […] dziecko kie ruje sytuacją i samym sobą, nikt nie 
ingeruje w jego świat […] (Marchewka-Pichlińska 1987, s. 42).

Autorka ta podkreśla dużą rolę ukierunkowanej i nieukierunkowanej 
terapii zabawowej oraz dostarczanych dzieciom materiałów i zabawek. For-
mułuje wniosek, że terapia zabawowa (jaką można stosować w zabawach 
dydaktycznych) jest często bardziej skuteczna od innych form korekty psy-
chologicznej i spełnia funkcje stymulujące rozwój czynnoś ci umysłowych 
i motorycznych, sprzyja redukcji napięć i zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych, 
umożliwia współdziałanie, nawiązywanie kontaktów między dziećmi, a tak-
że między dzieckiem a dorosłym. Należy podkreślić jednak, iż pogląd, że 
zabawa oprócz innych walorów ma i ten, że eliminuje napięcie, wyraził już 
wcześniej w swej teorii psychoanalitycznej Freud (1976). Można więc przy-
puszczać, że cytowana autorka, pisząc o udziale zabawy w redukcji napięć, 
miała na myśli napięcie w negatywnym znaczeniu tego słowa, gdyż cechą 
każdej zabawy (o czym była mowa w rozdz. 1) jest m.in. pozytywne napięcie, 
dzięki któremu dziecko doznaje różnorodnych uczuć intelektualnych i emo-
cjonalnych.
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Egzemplifikację przedstawionych w poprzednich rozdziałach zagadnień teo-
retycznych stanowią scenariusze zajęć zintegrowanych, w których zastoso-
wano różnorodne strategie i techniki, a wykorzystano przede wszystkim 
piłki edukacyjne. Autorzy przedstawiają ten materiał czytelnikom jako in-
spirację do ich własnych poszukiwań edukacyjnych oraz punkt wyjścia do 
dyskusji w gronie nauczycieli klas I–III nad istotą wykorzystania piłek edu-
kacyjnych w kształceniu zintegrowanym.

Projekty zajęć zintegrowanych
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Zapis w dzienniku lekcyjnym: Szukamy sposobów na zatrzymanie lata. 
Wprowadzenie litery „o”, „O” oraz cyfry 5. Wyodrębnienie zbiorów i pod-
zbiorów. Liczenie elementów w zbiorze i podzbiorze. Zabawy improwizo-
wane „Osy i biedronki”.

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
AWF Wrocław

Klasa: I

Liczba ćwiczących: 18
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 min
Pomoce i przybory: piłki edukacyjne (94 szt.), 18 szarf, 4 obręcze gim-

nastyczne, 10 ring (służą jako podstawki do piłek)

Przebieg zajęć

Treść zadania głównego Czas 
[min] Uwagi organizacyjno-metodyczne

1. Zbiórka, zapoznanie uczniów  
z tema tem zajęć.

3 Ustawienie w szeregu.

2. Berek „lisek”. Wszystkie dzieci 
mają po jednej piłce oraz szarfie 
umieszczonej z tyłu za spoden-
kami, tak aby swobodnie zwisała. 
Dzieci, kozłując piłki w dowolny 
sposób, starają się zdobyć jak naj-
więcej szarf. Wygrywa dziecko, 
które zbierze ich najwięcej.

4 Wprowadzenie piłek do berka 
powoduje, że dzieci koncentrują się  
na kozłowaniu i zdobywaniu szarf,  
a nie przytrzymy waniu swojej szarfy.

3. Berek bieżny. Wszystkie dzieci  
mają piłki. Jedno z nich ma piłkę, 
na której znajduje się cyfra 5.  
Ono jest berkiem. Przekazanie 
berka polega na wymianie piłek 
między berkiem a dotkniętą osobą.

4 Dzieci podczas zabawy muszą bardzo 
uważnie obserwować osoby biegające, 
tak aby zlokalizować piłkę z cyfrą 5,  
a co za tym idzie – berka.

4. Berek bieżny – litera „o”. Jak wyżej, 
ale dziecko dotknięte przez berka 
nie stanie się nim, jeżeli poda 
wyraz, który rozpoczyna się na 
literę „o”. Jeżeli tego nie uczyni  
lub będzie zwlekało z odpowiedzią, 
następuje zamiana berka.

4 Sędzią w tej zabawie jest nauczyciel, 
który rozstrzyga poprawność 
odpowiedzi oraz nie dopuszcza  
do powtarzania wyrazów.
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5. Zbiory kolorów. Grupa dzieci 
podzielona jest na dwa 9-osobowe 
zespoły oznaczone szarfami. Zada-
niem pierwszego zespołu jest utwo-
rzenie ze zbioru wszystkich koloro-
wych piłek podzbiorów piłek 
zielonych i czerwonych w wyzna-
czonych obręczach w przeciwleg-
łych narożnikach sali. Drugi zespół 
tworzy podzbiory piłek żółtych  
i niebieskich w dwóch pozostałych 
narożnikach.

6 Zadaniem nauczyciela jest obserwo-
wanie współpracy poszczególnych 
osób w zespołach oraz zwracanie 
uwagi, czy zespoły nie utrudniają 
sobie wykonywania zadania. Wygry-
wa drużyna, która pierwsza popraw-
nie wykona zadanie. Oba zespoły 
głośno przeliczają piłki znajdujące się 
w ich zbiorach.

6. Z utworzonych zbiorów piłek  
zespoły mają za zadanie zrobić: 
zespół pierwszy podzbiory piłek 
zawierających spółgłoski, zespół 
drugi – zawierających samogłoski.

8 Nauczyciel obserwuje działanie dzieci 
i w sytuacji gdy pojawiają się wątpli-
wości, pomaga we właściwym dobo-
rze piłek. Wygrywa zespół, który 
pierwszy poprawnie wykona zadanie. 
Obie drużyny pod opieką nauczyciela 
sprawdzają poprawność wykonania 
zadania przez przeciw ników.

7. „Osy i biedronki”. Dzieci z zespołu 
pierwszego mają piłki czerwone  
i są biedronkami, a drugiego żółte 
i są osami. Na hasło nauczy ciela 
„osy” dzieci z żółtymi piłkami 
bzyczą i w ruchu pod rzucają piłki, 
a w tym czasie „biedronki” cichut-
ko na palcach poruszają się po 
całej sali. Na hasło „biedronki” 
zespół z piłkami czerwonymi bie-
ga, odbijając piłki o podłoże, a 
„osy” w tym czasie bardzo cichut-
ko bzyczą, swobodnie biegając.

8 Jest to zabawa naśladowcza, dzięki 
której dzieci utożsamiają się ze 
znanymi owadami i przypominają 
sobie letnie dni.

8. „Duże O”. Zadaniem dzieci jest 
ułożenie ze wszystkich piłek dużej 
litery „O”. Po wykonaniu tej  
czynności dzieci kładą się na  
zewnątrz (wy konują leżenie tyłem) 
tak, aby ich ciała utworzyły pro-
mienie sło neczne.

5 Zadanie to ma na celu rozwijanie  
u dzieci orientacji w przestrzeni.

9. Podsumowanie zajęć oraz przypo-
mnienie utrwalanej litery „O”.

3 Zebranie wszystkich piłek oraz wyko-
rzystywanych podczas zajęć przybo-
rów. Wyróżnienie najaktywniejszych 
uczniów.
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Zapis w dzienniku lekcyjnym: Jesteśmy zgraną klasą i współpracujemy 
ze sobą. Wprowadzenie litery „k”, „K” i „y”, „Y”  oraz utrwalenie działań 
z cyfrą 5. Porównywanie zbiorów. Liczenie elementów w zbiorze. Twórcze 
układanie wyrazów z zawierających sylabę „dy” lub „ko”.

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
AWF Wrocław

Klasa: I

Liczba ćwiczących: 18
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 min
Pomoce i przybory: piłki edukacyjne (94 szt.), 9 szarf, 4 obręcze gimna-

styczne, 2 ringa

Przebieg zajęć

Treść zadania głównego Czas 
[min] Uwagi organizacyjno-metodyczne

1. Zbiórka, zapoznanie uczniów  
z tematem zajęć.

3 Ustawienie w szeregu.

2. Berek bieżny. Wszystkie dzieci  
mają piłki. Jedno z nich ma piłkę, 
na której znajduje się cyfra 5.  
Ono jest berkiem. Przekazanie  
berka polega na wymianie piłek 
między berkiem a dotkniętą osobą.

4 Dzieci podczas zabawy muszą bardzo 
uważnie obserwować osoby biegające, 
tak aby zlokalizować piłkę z cyfrą 5,  
a co za tym idzie – berka.

3. „Przyjazne liczby”. Dzieci porusza-
ją się po całej sali, kozłując piłki  
w dowolny sposób. Na sygnał  
starają się utworzyć pary z pozo sta-
łymi uczestnikami zabawy, tak aby 
suma liczb znajdujących się na obu 
piłkach dała liczbę 5.

5 Nauczyciel jest sędzią w tej zabawie, 
rozstrzyga poprawność działania. 
Istnieje możliwość (w uzasadnionych 
przypadkach), aby połączyła się  
trójka dzieci.

4. Berek bieżny – litery „k” i „y”.  
Jak wyżej, ale dziecko dotknięte 
przez berka nie stanie się nim,  
jeżeli poda wyraz, który zawiera  
w sobie litery „k” lub „y”. Jeżeli 
tego nie uczyni lub będzie zwle-
kało z odpowiedzią, następuje 
zmiana berka.

4 Nauczyciel może delikatne sugerować 
wahającym się dzieciom odpowiedzi 
tak, aby nie wprawiać je w zakłopo-
tanie oraz podtrzymać intensywność 
zabawy.
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5. Zbiory liczbowe. Grupa dzieci  
podzielona jest na dwa zespoły. 
Każdy z nich ma przygotowane  
w dwóch obręczach zbiory piłek, 
które musi zrównoważyć, ale nie 
przekładając piłek z istniejących  
już zbiorów, tylko korzystając  
z pozostałych piłek rozsypanych  
na sali. Wygrywa zespół, który  
po poprawnym zrównoważeniu  
wykona tyle rzutów do kosza, ile 
wynosi suma piłek w obu zbiorach.

7 Nauczyciel przede wszystkim czuwa  
nad prawidłowością wykonanego  
zadania oraz ocenia jego szybkość. 
Drużyna, która wygra, otrzymuje  
2 punkty, a drużyna przegrana  
1 punkt. Ten rodzaj punktacji  
powoduje, że wszyscy uczestnicy  
zabawy, w tym również przegrani,  
są docenieni za swoją działalność.

6. Dwa zbiory piłek znajdują się  
w dwóch obręczach gimnas tycz-
nych. Zadanie dla obu drużyn  
polega na jak najszybszym prze-
liczeniu piłek w zbiorach i posta-
wieniu odpowied niej piłki ze  
znakiem (<, =, >) w celu właści-
wego porównania. Po wykonaniu 
tego zadania cała drużyna obiega 
dwa razy swoje zbiory i jak  
najszybciej powraca na miejsce 
startu-mety.

7 Nauczyciel obserwuje, które z dzieci  
ma problemy z porównywaniem  
zbiorów i nie angażuje się w wyko-
nanie zadania oraz zwraca szczególną 
uwagę na współpracę w grupie  
bądź jej brak.

7. W tych samych zespołach jedna  
drużyna ma za zadanie ułożyć  
z piłek i zapisać na kartce jak  
najwięcej wyrazów rozpoczy na-
jących się na sylabę „dy”, a druga 
– słowa rozpoczynające się na  
sylabę „ko”. Wygrywa zespół,  
który w ciągu 5 minut ułoży  
więcej wyrazów.

10 Nauczyciel obserwuje interakcje  
między dziećmi i stara się zwrócić 
uwagę na to, czy w drużynach  
pojawiają się osoby będące liderami, 
czy też dzieci wykonują zadanie,  
dzieląc się obowiązkami, np. jedno 
dziecko przynosi piłkę, drugie  
zapisuje wyraz, trzecie układa piłki  
w wyrazy.

8. W tych samych zespołach dzieci 
wykonują ostatnie zadanie, którym 
jest zebranie piłek do worków: 
– pierwszy zespół zbiera piłki  
żółte i niebieskie, drugi – zielone  
i czerwone.

 Podsumowanie zajęć, wyłonienie 
zwycięskiej drużyny.

5 Zebranie wszystkich piłek oraz  
wykorzystanych podczas zajęć  
przyborów. Wyróżnienie najak tyw-
niejszych uczniów.
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Zapis w dzienniku lekcyjnym: Bezpieczne zabawy z psem. Opowieść ru-
chowa „Pieski na spacerze, pieski w domu”. Wprowadzenie spółgłoski „ł”, 
„Ł” na przykładzie wyrazu „łapa”. Układanie sylab i wyrazów z literą „ł”. 
Rozpoznawanie spółgłosek i samogłosek w alfabecie. Wprowadzenie odej-
mowania w zakresie 10.

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
AWF Wrocław

Klasa: I

Liczba ćwiczących: 20
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 min
Pomoce i przybory: piłki edukacyjne (94 szt.)

Przebieg zajęć

Treść zadania głównego Czas 
[min] Uwagi organizacyjno-metodyczne

1. Zbiórka, zapoznanie uczniów  
z tematem zajęć.

3 Ustawienie w szeregu.

2. „Pieski na spacerze, pieski  
w domu”. Każde dziecko ma piłkę 
w dowolnym kolorze. Na polecenie 
nauczyciela: „pieski spacerują” 
wszystkie dzieci biegają po sali  
w różnych kierunkach, wykonując 
przy tym z piłką dowolne czyn-
ności (podrzu canie, rzucanie do 
kosza, odbijanie o ścianę, toczenie, 
kozłowanie). Na polecenie: „pieski 
do domu” wszystkie dzieci, trzy-
mając piłki w rękach, starają się  
jak naj szybciej ustawić w szeregu  
w wyznaczonym na sali miejscu. 

5 Zabawa ma charakter organizacyjno- 
-porządkowy, a przy tym pozwala 
dzieciom wykonywać zadania rucho-
we najbardziej im odpowiadające. 
Nauczy ciel obserwując reakcje 
uczniów, jest w stanie określić krea-
tywność ćwiczą cych oraz stopień ich 
aktywności ruchowej.

3. „Wyrazy, wyrazy”. Każde dziecko 
trzyma piłkę edukacyjną i porusza-
jąc się w dowolny sposób, bawi się 
nią. Na sygnał prowadzącego  
dzieci zatrzymują się i wymawiają 
kolejno wyrazy rozpoczynające się 
na literę znajdującą się na trzy-
manej piłce.

10 Stosując tego typu zabawy dzieci 
wzbogacają słownictwo oraz potrafią 
przeliczyć litery znajdujące się  
w wyrazie. Uczą się ponadto podsta-
wowego elementu gry w koszykówkę, 
jakim jest rzut do kosza.
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Po wypowiedzeniu wyrazu dziecko 
ma prawo wykonać rzut do kosza 
tyle razy, ile liter wystąpiło  
w wyrazie.

4. „Samogłoski, spółgłoski”. Każde 
dziecko trzyma piłkę edukacyjną  
i swobodnie porusza się po sali.  
Na sygnał prowadzącego dzieci 
dobierają się parami (osoby mające 
piłkę ze spół głoską z osobami 
trzymającymi piłkę z samogłoską), 
tworząc w ten sposób sylaby,  
a następnie łączą się w trójki lub 
czwórki, tworząc krótkie wyrazy. 

8 Stosowanie tego rodzaju zadań 
sprawia, że dzieci doskonalą zapa-
miętywanie spółgłosek i samogłosek, 
uczą się tworzenia sylab i wyrazów, 
doskonalą słownictwo oraz umie jęt-
ności ruchowe.

5. „Doskonalę pisownię «ł»”. Dzieci 
podzielone są na dwie grupy. 
Wszyscy uczniowie trzymają piłki 
edukacyjne, ale bez litery „ł”.  
Nauczyciel daje sygnał i rzuca obu 
zespołom piłki z „ł”. Zadaniem 
uczniów jest utworzyć jak naj wię-
cej sylab i wyrazów zawierających 
literę „ł” z posiadanych piłek. 
Wygry wa zespół, który ułoży  
ich więcej.

8 Dzieci doskonalą opanowanie  
zasad pisowni wyrazów z „ł”. 
Nauczyciel powinien uaktywniać 
dzieci nieangażujące się w zadanie.  

6. Odejmowanie. Każde dziecko ma 
piłkę edukacyjną i porusza się  
w dowolny sposób po sali. Prowa-
dzący daje sygnał i unosi w górę 
piłkę ze znakiem minus (–). Zada-
niem ucznia jest obli cze nie wyniku 
odejmowania liczby znaj dującej się 
na jego piłce od liczby podanej 
przez nauczyciela i głośne wypo-
wiedzenie różnicy. Po wykonaniu 
działania dzieci zamieniają się 
piłkami. Uwaga, w sytuacji, gdy 
liczba odejmowana jest większa  
od odjemnej, działanie jest 
„niewykonalne” dla dzieci  
I klasy szkoły podstawowej.

8 Wykonując to zadanie, dzieci 
doskonalą umiejętność odejmowania  
w zakresie 10. Nauczyciel może 
również indywidualnie pytać o wynik 
działania, po to by wyłonić osoby  
nieradzące sobie z zadaniem.

7. Dzieci wykonują ostatnie zadanie, 
którym jest zebranie piłek do 
worków. Podsumowanie zajęć, 
wyłonienie zwycięskiej drużyny.

3 Zebranie wszystkich piłek oraz 
wykorzystywanych podczas zajęć 
przyborów. Wyróżnienie najak tyw-
niejszych uczniów.
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Zapis w dzienniku lekcyjnym: Powrót z wakacji. Powtórzenie dodawa-
nia i odejmowania bez przekroczenia progu dziesiątkowego. Porów ny wanie 
liczb, będących wynikiem dodawania i odejmowania. Nazwy miesięcy. Ukła-
danie zdań z rozsypki wyrazowej. Zabawa muzyczno-rucho wa „Jedzie po-
ciąg z daleka”. Wyodrębnienie nazw dźwiękowych.

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
AWF Wrocław

Klasa: II

Liczba ćwiczących: 18
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 min
Pomoce i przybory: piłki edukacyjne (94 szt.), 4 obręcze gimnastyczne, 

ringa

Przebieg zajęć

Treść zadania głównego Czas 
[min] Uwagi organizacyjno-metodyczne

1. Zbiórka, zapoznanie uczniów  
z tematem zajęć.

3 Ustawienie w dwuszeregu.

2. Berek bieżny. Wszystkie dzieci  
mają piłki. Jedno z nich ma piłkę, 
na której znajduje się cyfra 5.  
Ono jest berkiem. Przekazanie 
berka polega na wymianie piłek 
między berkiem a dotkniętą osobą. 
Osoba dotknięta może ustrzec się 
przed berkiem, jeżeli poda 
działanie (dodawanie lub 
odejmowanie), którego wynikiem 
będzie liczba 5. Jeżeli się pomyli, 
następuje zmiana berka.

5 Dzieci podczas zabawy muszą  
bardzo uważnie obserwować osoby 
biegające, tak aby zlokalizować piłkę 
z cyfrą 5, a co za tym idzie – berka. 
Nauczyciel przy słuchu je się poda-
wanym działaniom i kontro luje ich 
poprawność.

3. „Przyjazne liczby”. Dzieci poru-
szają się po całej sali, podrzucając 
piłki edukacyjne. Na sygnał stara-
ją się utworzyć pary lub trójki  
z pozo stałymi uczestnikami zaba-
wy, tak aby suma liczb znaj du ją-
cych się na piłkach danego zespołu 
dała wynik większy od 20. 

6 Nauczyciel jest sędzią w tej zabawie. 
Rozstrzyga poprawność działania, 
może modyfi ko wać zadanie, 
wprowadzając odejmowanie.
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4. „Miesiące”. Dzieci mają za zadanie 
ułożyć nazwy miesięcy wakacyj-
nych, wykorzystując do tego celu 
wszystkie piłki edukacyjne.

6 Uczniowie układają piłki  
w ringach tak, aby nie przemiesz- 
czały się po sali. Prowadzący może 
poprosić o ułożenie również nazw 
innych miesięcy, jeżeli zadanie 
pierwsze zostało szybko rozwiązane.

5. „Wakacyjne zdania”. Dzieci 
podzielone są na dwa zespoły. 
Każdy otrzymuje kartkę z zapi-
sanymi w dowolnej kolejności 
wyrazami. Zadaniem uczniów  
jest ułożenie z piłek edukacyjnych 
podanych wyrazów, a z nich  
całych zdań (np. lipiec, ciepły, 
bardzo, to, miesiąc – tj. „Lipiec  
to bardzo ciepły miesiąc”).

8 Nauczyciel przede wszystkim  
czuwa nad prawidłowością przebiegu 
zada nia oraz ocenia szybkość jego 
wyko nania. Drużyna, która wygra, 
otrzy muje 2 punkty, a drużyna 
przegrana 1 punkt. Ten rodzaj 
punktacji powoduje, że wszyscy 
uczestnicy zabawy, w tym również 
przegrani, są docenieni za swoją 
działalność.

6. „Dźwięki muzyczne”. Dzieci 
podzielone są na dwie drużyny.  
Wszyscy siedzą w dwóch rzędach. 
Zadanie polega na jak najszyb szym 
ułożeniu przez drużyny po danych 
nazw dźwię kowych (imitujących 
np. dźwięk jadącego pociągu)  
oraz obliczeniu sumy z liczb 
znajdu jących się na wszystkich 
ułożonych piłkach. Zespół, który 
wykona tę część zadania, oddaje 
tyle rzutów do kosza, ile wskazuje 
uzyskana w dzia łaniu suma. 
Drużyna, która ukoń czy całe 
zadanie, siada w wyzna czo nym 
miejscu i podnosi ręce do góry.

8 Nauczyciel obserwuje przebieg 
konkurencji i ocenia jej poprawność.  
Po zakończeniu zadania wyłania 
zwy cięz ców oraz wyjaśnia ewentualne 
błędy.

7. „Jedzie pociąg z daleka”. Dzieci 
tworzą pociąg. Każde z nich ma 
piłkę edukacyjną i imituje nią ruch 
kręcą cych się kół lokomotywy.  
Śpiewając pierwszą zwrotkę pio-
senki, „pociąg” rusza w drogę, 
przemieszczając się w różnych 
kierunkach sali gimnas tycz nej.

6 Nauczyciel obserwuje bawiące się 
dzieci. Co jakiś czas podaje różne 
komendy (np.: „pociąg jedzie pod 
górę”, „pociąg mocno skręca  
w prawo”), a dzieci reagują 
odpowiednim ruchem.
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 Pod koniec drugiej zwrotki 
„pociąg” zatrzymuje się, aby zabrać 
pasażerów. Nowi podróżni zajmują 
miejsca na końcu „pociągu” 
(rzędu), ale w ten spo sób, aby 
piłki w tym samym kolorze nie 
następowały bezpo średnio po 
sobie.

8. Podsumowanie zajęć, przypom-
nienie nazw miesięcy letnich  
oraz nazw dźwięków.

3 Zebranie wszystkich piłek oraz 
wykorzys tanych podczas zajęć 
przyborów. Wyróżnienie najaktyw-
niej szych uczniów.
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Zapis w dzienniku lekcyjnym: List do przyjaciela. Pisownia zwrotów grzecz-
nościowych. Adresowanie listu. Pisownia skrótów nad., m., nr, ul., adr., 
kod poczt. Zabawa „Listy polecone”. Powtórzenie mnożenia i dzielenia 
w zakresie 36. Zabawa w „głuchy telefon matematyczny”.

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
AWF Wrocław

Klasa: II

Liczba ćwiczących: 22
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 min
Pomoce i przybory: piłki edukacyjne (94 szt.), ringa

Przebieg zajęć

Treść zadania głównego Czas 
[min] Uwagi organizacyjno-metodyczne

1. Zbiórka, zapoznanie uczniów  
z tematem zajęć.

3 Ustawienie w szeregu.

2. Berek „list”. Wszystkie dzieci mają 
piłki edukacyjne. Czworo uczniów 
trzyma piłki, na których są litery 
tworzące wyraz „list”. „Przeka za-
nie” berka polega na wymianie 
piłek między berkiem a dot kniętą 
osobą, która może ustrzec się  
przed tym, jeżeli poda wyraz 
związany z pocztą lub adreso-
waniem listu. Jeżeli się pomyli, 
następuje zmiana berka.

5 Dzieci podczas zabawy muszą bardzo 
uważnie obserwować osoby biegające, 
tak aby zlokalizować piłki z literami 
„l”, „i”, „s” oraz  „t”, a co za tym 
idzie – berka. Nauczyciel przysłuchuje 
się poda wanym wyrazom i kontroluje, 
czy są poprawne.

3. „List polecony”. Dzieci stoją  
w kręgu, co piąta osoba siedzi  
po turecku i trzyma w rękach 
czerwoną piłkę („poczta”).  
W środku koła stoi dziecko z piłką 
żółtą („listem”). Na sygnał  
biegnie i doręcza „list” pierwszej 
„poczcie”, ta z kolei następnej itd., 
aby nie ominąć żadnej czerwonej 
piłki. Po przejściu przez wszystkie 
punkty pocztowe „list” dociera do 
adresata (np. prowadzącego 

6 Nauczyciel podczas zabawy przeka-
zuje dzieciom informacje o tym, jak 
funkcjonuje mechanizm doręczania 
listów. Można rozbudować zabawę, 
wprowadzając różne formy trans-
portu między „pocztami” (pociąg, 
samochód, rower), wtedy dzieci, 
doręczając przesyłkę naśladują 
poszczególne środki transportu.
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 zajęcia). Zabawę należy po wtórzyć, 
wymieniając dzieci tak, aby każde  
z nich bezpośrednio uczestniczyło 
w zabawie.

4. „Zwroty grzecznościowe”. Klasa 
podzielona jest na dwa zespoły.  
Zada niem każdego z nich jest uło - 
żenie z piłek edukacyjnych zwro-
tów grzecz nościowych oraz skró-
tów, których używa się podczas 
pisania listu (np. Ci, Ciebie, Was, 
Wam, Tobie, Tobą, ul., nr, nad.). 
Wyrazy układane są w ten sposób,  
że dzieci, trzymając odpowiednie 
piłki, ustawiają się w szeregu.  
Jeżeli wyraz rozpo czyna się od 
dużej litery, to pierwsze dziecko 
stoi, a reszta wykonuje przysiady. 
Po każdym ułożeniu wyrazu dzieci 
zapisują go na kartce i prze cho dzą 
do następnego. Wygrywa zespół, 
który w czasie 5 minut utworzy 
więcej zwrotów.

8 Nauczyciel obserwuje współpracę 
uczniów, ich zaangażowanie oraz 
poprawność wykonanego zadania.  
Po jego zakończeniu wszystkie 
dzieci wymieniają poznane zwroty 
grzecznościowe.

5. „Mnożenie”. Dzieci z piłkami edu-
kacyjnymi poruszają się po sali, 
bawiąc się nimi. Na sygnał prowa-
dzącego zatrzymują się. Nauczyciel 
unosi piłkę ze znakiem mnożenia ( · ) 
i stawia zadanie: „Pomnóż liczbę 
znajdującą się na trzymanej przez 
siebie piłce przez 2, 3, 4 itp.”  
Po kilku przykładach dzieci wy-
mieniają się piłkami. Zadanie to 
można również wykonać w parach, 
wówczas dzieci nawzajem spra w-
dzają swoje wyniki i dodatkowo 
mogą je porów nać (przez wsta wie-
nie odpowiedniego znaku mate-
matycznego, np. <, >, =).

7 Wykonując zadanie, dzieci doskonalą 
umiejętność mnożenia oraz wybrane 
zdolności ruchowe.

6. „Głuchy telefon matematyczny”. 
Nauczyciel podaje na ucho dzie-
ciom siedzącym na obwodzie koła 
formułę matematyczną: „Trzy 
razy osiem równa się dwadzieścia 
cztery”. Ostatnie dziecko wstaje, 

10 Podczas zadania wszyscy uczniowie 
ćwiczą rachunek pamięciowy 
(tabliczkę mnożenia i dzielenie)  
oraz doskonalą wybrane umiejętności 
ruchowe. 
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 powtarza to działanie głośno  
i układa je z piłek edukacyjnych. 
Następnie wszystkie dzieci wstają  
i wykonują tyle pod skoków, ile 
wynosi wynik poda nego działania. 
Potem nauczyciel podaje kolejną 
formułę, ale rozpo czyna od 
innego dziecka i ustala inne za da-
nie ruchowe (np. kozłowanie czy 
podrzucanie piłki).

7. „Adresowanie listu”. Zadaniem 
wszystkich dzieci jest ułożenie  
z własnych ciał prostokąta, który 
będzie symbolizował kopertę oraz 
zaadresowanie listu za pomocą 
piłek edukacyjnych. Adresatem 
listu może być np. św. Mikołaj.

4 Podczas zabawy dzieci współdziałają  
w grupie, tworząc „kopertę” i nie 
docho dzi do sytuacji, gdy któreś  
z dzieci nie bierze udziału w realizacji 
zadania. Dzieci ponadto uczą się 
rozmieszczania napisów na kopercie. 

8. Podsumowanie zajęć oraz 
omówienie poznanych skrótów  
i zwrotów grzecznościowych 
używanych podczas pisania listu.

2 Zebranie wszystkich piłek oraz 
wykorzystanych podczas zajęć 
przyborów. Wyróżnienie najaktyw-
niejszych uczniów.
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Ośrodek tematyczny: Życie w wodzie.
Zapis w dzienniku lekcyjnym: Zwierzęta wodne. Liczby sześcio- i siedmio-

cyfrowe. Układanie wielowyrazowych zdań dotyczących zwierząt i roślin 
wodnych. Zabawa bieżna „Szczupak i karasie”. Układanie z piłek i włas-
nych ciał kompozycji przestrzennych dotyczących zwierząt wodnych. Odczy-
tywanie liczb w zakresie miliona. Mnożenie w zakresie 50 oraz odwrotność 
mnożenia – dzielenie. Doskonalenie pisowni wyrazów z „u”, „ó”, „ż”, „rz”, 
„h” i „ch”. Dzieci wykazują się umiejętnoś cią demon strowania ćwiczeń ru-
chowych.

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
AWF Wrocław

Klasa: III

Liczba ćwiczących: 24
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 min
Pomoce i przybory: piłki edukacyjne (94 szt.), 4 pisaki i kartki

Przebieg zajęć

Treść zadania głównego Czas 
[min] Uwagi organizacyjno-metodyczne

1. Zbiórka, zapoznanie uczniów  
z tematem zajęć.

3 Ustawienie w szeregu.

2. „Zademonstruj ćwiczenie”. Dzieci 
trzymają piłki edukacyjne i kolejno 
typowane przez nauczyciela propo-
nują zadania ruchowe z piłką, 
które każde wykonuje tyle razy, 
ile wynosi liczba na jego piłce. 
Pozostałe dzieci naśladują osobę 
demonstrującą ćwiczenie.

4 Dzieci podczas zabawy muszą bardzo 
uważnie obserwować osoby wykonu-
jące ćwiczenie, tak aby właściwie je 
powtórzyć. Dzieci podczas tego typu 
zabaw czują się docenione i ważne.

3. „Szczupak i karasie”. Uczestnicy 
zabawy trzymający piłki w jednym 
kolorze to „karasie”. Ustawiają się 
one w szeregu na jednej linii.  
Jeden z uczestników to „szczu-
pak”, który ma piłkę w innym 
kolorze. „Karasie” wybie gają  
z miejsca ustawienia i starają się 
szybko dostać na drugą linię. 

4 Dzieci rozwijają zwinność.  
Nauczyciel powinien pamiętać,  
aby jako pierwszego „szczupaka”  
nie wybierać dziecka o mniejszej 
sprawności fizycznej, ponieważ  
będzie ono miało problem ze  
schwy taniem innych dzieci  
i może szybko zniechęcić się do zabawy.
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 „Szczu pak” usiłuje schwytać 
jednego z „karasi”. Schwytany 
„karaś” zostaje „szczupakiem”  
i wymienia piłkę na inny kolor. 
Pościg za „karasiami” trwa,  
a „szczu paków” przybywa.

4. „Zwierzęta  wodne”. Każde  
dziecko ma piłkę edukacyjną  
i porusza się z nią, naśladując  
ruchy wybranego przez siebie 
zwierzęcia żyjącego w wodzie 
słodkiej (ryby, żaby, węże wodne). 
Na sygnał nau czy ciela dzieci 
układają jak najwięcej nazw 
zwierząt, które rodzą się w wodzie 
(np. płazy, takie jak żaba, ropucha, 
traszka, salamandra).

4 Uczniowie doskonalą umiejętność 
rozpoznawania zwierząt żyjących  
w wodzie oraz wybrane zdolności 
ruchowe.

5. „Gdzie zwierzęta jedzą”. Zadanie 
jak wyżej, ale na sygnał pro wa dzą-
cego dzieci z piłek edukacyjnych 
układają nazwy zwierząt, które 
żyją na lądzie, ale zdobywają 
pokarm w wodzie.

6 Nauczyciel obserwuje działania 
uczniów, ich współpracę  
i zaangażowanie oraz stara się 
indywidualnie pomóc osobom,  
którym zadanie sprawia problem.

6. Berek „ortografia”. Jedno lub 
więcej dzieci trzyma piłkę edu ka-
cyjną z literą „u” i jest berkiem. 
Zadanie berka polega na dotknię-
ciu piłką innej osoby. Uczeń 
dotknięty staje się berkiem, chyba 
że wypowie wyraz z literą „u”.  
W ten sposób broni się przed zła- 
paniem. Jeżeli schwytana osoba 
pomyli się i wypowie wyraz z „ó” 
lub zbyt długo zwleka z odpo wie-
dzią, zostaje berkiem. Uczeń  
zostaje berkiem również wtedy,  
gdy powtórzy wyraz już wypowie-
dziany. Podobne zabawy można 
wykorzystać do opanowania zasad 
pisowni „ż” i „rz”, „h” i „ch”.

6 Podczas tej zabawy uczniowie 
doskonalą zasady pisowni wyrazów  
z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch” i „h”, 
wzbogacają słownictwo (szczególną 
uwagą poświęcamy tym wyrazom, 
których pisownia sprawia dzieciom 
najwięcej problemów) oraz doskonalą 
umiejętności ruchowe.

7. „Duże liczby”. Dzieci podzielone  
są na cztery zespoły, z których 
każdy ma po 7 piłek edukacyjnych 
z cyfra mi. Zadaniem poszczegól- 
nych zespo łów jest utworzenie

5 Nauczyciel na bieżąco ocenia popraw-
ność wykonania zadania. Należy 
pamiętać, aby wybór grup był zróżni-
cowany pod względem sprawności 
intelektualnej i fizycznej. Prowa -
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 najmniejszej i naj większej liczby  
z piłek, którymi dysponują (wynik 
zadania należy zapisać na kartce). 
Zespół, który wykona zadanie, 
wykonuje 20 rzutów do tablicy. 
Wygrywa grupa, która pierwsza 
wykona wszystko poprawnie.

dzący zwraca uwagę na to, w jaki 
sposób uczniowie wewnątrz grup 
podzielili się obowiązkami (kto 
układa liczby, kto rzuca do tablicy).

8. „Mnożenie w zakresie 50”. Dzieci 
siedzą na obwodzie koła (maks.  
7 osób). Jeden z uczniów trzyma 
piłkę z dowolną cyfrą. Jego zada-
niem jest rozpoczęcie budowy dzia-
łania mate ma tycznego w zakresie 
mnoże nia do 50, np. uczeń wypo-
wiada głośno „Trzy razy” i w tym 
momencie podaje piłkę, tocząc do 
dowolnej osoby z okręgu, która 
chwytając ją, podaje wynik działa-
nia, mnożąc przez 3 liczbę znajdu- 
jącą się na otrzymanej piłce. Po 
pewnym czasie nauczyciel wymie- 
nia piłkę na taką, na której znaj-
duje się inna cyfra. Uczniowie  
tak budują działa nia, aby wynik 
nie przekraczał wartości 50.

5 O czasie do namysłu przy rozwiązy-
wa niu tego typu działań może 
decydować odległość między dziećmi 
siedzącymi na obwodzie koła lub 
sposób przekazy wania piłki (najwię 
-cej czasu zajmuje toczenie piłki na 
dużą odległość, najmniej odbicia  
piłki górą lub rzuty). Dzieci dosko-
nalą w ten sposób umiejęt ności  
w zakresie mnożenia. Nauczyciel 
może ponadto zaobserwować, które 
dzieci mają problemy z szybkim 
myśleniem.

9. „Dzielenie odwrotnością mnoże-
nia”. Dzieci siedzą w trzech 
rzędach zgodnie z kolejnością cyfr 
znajdu jących się na trzymanych 
piłkach edukacyjnych (od 0 do 9). 
Prowadzący podaje działanie  
z zakresu dzielenia (np. „dwa-
dzieścia podzielić na cztery”), 
wtedy startuje osoba trzymająca 
piłkę z liczbą okreś lającą wynik 
działania (w tym przypadku 5)  
i wykonuje określone zadanie ru-
chowe (np. kozłowanie piłki slalo-
mem między tyczka mi). Po kilku 
działaniach dzieci zamieniają się 
miejscami w rzędach i piłkami.

5 Nauczyciel może również wykorzys-
tać piłki i znak dzielenia w celu 
pokazania działania. Wówczas  
dzieci odbierają jego treść nie tylko 
zmysłem słuchu, ale i wzroku. Nau-
czyciel obserwuje, którzy uczniowie 
mają problemy z szybkim racho wa-
niem pamięciowym.

10. Podsumowanie zajęć. 3 Zebranie wszystkich piłek oraz 
wykorzystanych podczas zajęć 
przyborów. Wyróżnienie najaktyw-
niejszych uczniów.
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Ośrodek tematyczny: Podróże.
Zapis w dzienniku lekcyjnym: Podróże dookoła świata. Układanie wielo-

wyrazowych zdań dotyczących podróży różnymi środkami transportu. 
Wyznaczanie kierunków świata. Doskonalenie pisowni wyrazów z „ż”. 
Pisownia nazw państw i kontynentów wielką literą. Improwizacja dotycząca 
poruszania się różnymi środkami transportu. Tworzymy żywą mapę Polski. 
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Do chorągiewek”. 

Ireneusz Cichy, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
AWF Wrocław

Klasa: III

Liczba ćwiczących: 18
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna
Czas trwania: 45 min
Pomoce i przybory: piłki edukacyjne (94 szt.), 4 pisaki i kartki, ringa

Przebieg zajęć

Treść zadania głównego Czas 
[min] Uwagi organizacyjno-metodyczne

1. Zbiórka, zapoznanie uczniów  
z tematem zajęć.

3 Ustawienie w dwuszeregu.

2. „Do chorągiewek”. Uczestnicy 
zabawy ustawiają się w rzędzie,  
w czasie marszu odbierają od pro-
wa dzącego piłki w czterech kolo-
rach i swobodnie biegają po całej 
sali, bawiąc się nimi. Na sygnał 
wszyscy biegną w kierunku usta-
wionych chorą giewek (każdy 
zmierza do chorągiewki w kolorze 
swojej piłki) i ustawiają się tam 
w posta wie zapowiedzianej przez 
nauczy ciela (np. w pozycji przy-
siadu, rozkrocznej).

5 Jest to typowa zabawa wpływająca  
na poprawę zdyscyplinowania dzieci. 
Nauczyciel podczas poruszania się 
dzieci może zmieniać ustawienia 
chorągiewek, co dodatkowo wpłynie  
na ich większą koncentrację oraz 
orientację w przestrzeni.

3. Berek „ortografia”. Jedno  
lub więcej dzieci trzyma piłkę 
edukacyjną z literą „ż” i jest 
berkiem. Zadanie berka polega na 
dotknięciu piłką złapanej osoby. 
Uczeń dotknięty staje się berkiem, 
chyba że wypowie wyraz z literą 

6 Podczas zabawy uczniowie doskonalą 
zasady pisowni wyrazów z „ż”,  
wzbo gacają słownictwo (szczególną 
uwagą poświęcamy tym wyrazom, 
których pisownia sprawia dzieciom 
najwięcej problemów) oraz doskonalą 
umie jęt ności ruchowe.
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 „ż”. W ten sposób broni się przed 
berkiem. Jeżeli osoba złapana 
pomyli się i wypowie wyraz z „rz”, 
zbyt długo zwleka z odpo wie dzią, 
lub powtórzy wyraz już wypo wie-
dziany, zostaje berkiem.

4. „Środki transportu”. Wszystkie 
dzieci trzymają piłki edukacyjne. 
Na sygnał prowadzącego mogą 
naśla dować poruszanie się dowol-
nego środka komunikacji (samo-
lotu, statku, pociągu, samochodu, 
roweru itp.). Dzieci mogą również 
tworzyć „pojazdy” w grupie, 
wykorzystując piłki (np. do imi-
tacji kół samo cho dowych).

7 Nauczyciel ocenia zaangażowanie  
dzieci w projekt oraz ich fantazję.  
Po zakończeniu zabawy nagradza 
najlepszy pomysł. Nagrodą może 
być wykonanie przez wszystkie 
dzieci zwycięskiego projektu, co 
bez wątpienia wpłynie na poczucie 
wartości własnej ucznia, który 
wygrał.

5. „Układamy zdania”. Nauczyciel 
dzieli dzieci na dwa zespoły, któ-
rych zadaniem jest ułożenie z piłek 
edukacyjnych w jak najkrót szym 
czasie podanych przez niego zdań, 
np.: „Do Włoch pojedziemy po cią-
giem”. Dzieci z pierwszego zespołu 
posłu gują się piłkami żółtymi,  
a z dru giego zielonymi. Po zakoń-
cze niu zadania drużyny obiegają 
uło żone zdanie w podsko kach  
i wracają na wyznaczone miejsce. 
Wygrywa zespół, który pierwszy 
po prawnie ułoży zdanie i wykona 
zadanie ruchowe.

7 Nauczyciel na bieżąco kontroluje 
poczynania obu zespołów. Jeżeli 
zabraknie jakiejś litery, dzieci mogą  
do jej zastąpienia wykorzystać piłki 
czerwone lub niebieskie (jako dżoke-
ra). Zebranie wszyst kich piłek oraz 
wykorzystanych podczas zajęć przy-
borów. Wyróżnienie najaktywniej-
szych uczniów.

6. „Cztery strony świata”. Uczniowie 
pozostają w swoich zespo łach. 
Zadanie polega na ułożeniu z piłek 
edukacyjnych w jak najkrótszym 
czasie nazw kierunków świata   
i odpowied nim ich ułożeniu w sto-
sunku do punktu odnie sienia 
podanego przez nauczyciela. 
Drużyna pierwsza układa wyraz 
„północ” i „zachód”, drużyna 
druga – „południe” i „wschód”.  
Po zakoń czeniu zadania dzieci 
ustawiają się w wyznaczonym 
miejscu, sygnali zując gotowość 
końcową.

6 Dzieci układają wyrazy z piłek  
w ringach, tak aby nie przemiesz-
czały się one po parkiecie. Po zakoń-
czeniu zadania i wyznaczeniu zwy-
cięzcy nauczyciel może zapropono-
wać, aby dzieci z jednej drużyny, 
naśla du jąc pociąg, przemieściły się  
z połud nia na zachód, natomiast  
z drugiej drużyny, naśladując statek  
– ze wschodu na północ. 
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Uwaga: Wszystkie przedstawione scenariusze zajęć mogę być wykorzy-
stywane również w klasach integracyjnych kształcenia zintegrowanego.

7. „Wielka litera”. Dzieci siedzą  
w dwóch rzędach, trzymając piłki 
edukacyjne. Nauczyciel wypowia-
da różne wyrazy pisane małą lub 
wielką literą, zwłaszcza nazwy 
państw i kontynentów. Zadanie 
ruchowe (skoki obunóż, toczenie, 
kozłowanie piłki itp.) wykonują 
ucznio wie, którzy mają piłkę  
z literą, na którą rozpoczyna się 
dany wyraz, ale tylko wtedy,  
gdy jest on pisany wielką literą  
(np. Kuba, Polska, Azja, Europa).

6 Prowadzący zwraca szczególną  
uwagę na te wyrazy i zasady pisow- 
ni wielkich liter, które sprawiają 
dzieciom najwięcej problemów.  
Dzieci zapoznają się z zasadami 
pisowni wyrazów wielką literą, 
doskonalą koncentrację uwagi  
i wybrane umiejętności ruchowe.

8. „Mapa Polski”. Nauczyciel poka-
zuje dzieciom mapę Polski. Zada-
niem dzieci jest ułożenie z piłek 
edukacyjnych oraz z własnych  
ciał konturów państwa polskiego.

3 Prowadzący jest głównym „choreo-
gra fem” zadania. W celu pokazania 
dzieciom efektu wykonanego  
przez nie ćwiczenia można zrobić 
zdjęcie tak ułożonej „mapy”.

9. Wyłonienie zwycięzców poszczegól-
nych zadań, zebranie przyborów 
wykorzystywanych podczas lekcji.

2 Zbiórka na środku sali w siadzie 
skrzyżnym. 
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Scenariusz zajęć ruchowych dla klasy I  
kształcenia zintegrowanego – klasy integracyjnej

Temat: Wykorzystanie w kształceniu zintegrowanym piłek edukacyjnych 
w celu doskonalenia umiejętności językowych oraz rachowania.

Kamila Miłek*, Julianna Orniacka*, Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa

Zadania szczegółowe:

– wychowawczo-usamodzielniające – uczeń angażuje się w działania 
współkontrolne – ocenia u kolegów (koleżanek), czy piłka jest ustawiona  
w od po wiedniej obręczy w zależności od tego, czy należy do grupy samogłosek 
czy spółgłosek.

– psychomotoryczność – rytmizacja – uczeń kozłuje piłkę edukacyjną  
w rytm klaśnięć nauczyciela, liczba odbić zależy od cyfry znajdującej się na 
piłce.

– umiejętności – uczeń umie zademonstrować jedno ćwiczenie z piłką 
edukacyjną.

– wiadomości – uczeń wie, że suma jest wynikiem dodawania.
– metody – zabawowo-naśladowcza, zabawowo-klasyczna, ruchowej eks-

presji twórczej.
Miejsce ćwiczeń: Sala gimnastyczna.
Przybory: Piłki edukacyjne, woreczki, obręcze, pachołki, szarfy, ringo, 

ilustracje.
Czas trwania zajęć: 30 minut.
Liczba ćwiczących: 16 osób, w tym dwie osoby niepełnosprawne (rucho-

wo i umysłowo).

Część wstępna

1. Czynniki organizacyjno-porządkowe:
– zbiórka – ustawienie dzieci w siadzie klęcznym,
– powitanie,
– sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć,
– podanie tematu zajęć.

2. Nastawienie uczniów do zajęć.

* Studentki V roku Wydziału Wychowania Fizycznego (kierunek wychowanie fizyczne).
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3. Rozgrzewka.
A. Zabawy ożywiające:

– Berek z piłką. Berkiem jest uczeń, który ma piłkę, po dot k nięciu 
osoby bez piłki przekazuje jej piłkę – osoba złapana staje się ber-
kiem.

– Berek „bliźniak”. Uczniowie dobierają się w pary i udając bliź-
niaków, łączą się za pomocą piłki trzymanej na wy so koś ci brzu-
cha. Jedna z par jest oznaczona szarfą i ona jest berkiem.  

B. Pobudzenie układu krążeniowo-oddechowego:
– „Wesołe samochodziki”. Każdy uczeń jest „samochodzi kiem”. 

Na sygnał nauczyciela toczy piłkę i stara się wyprze dzić ją przed 
wyznaczoną linią:
• chwyta piłkę w pozycji stojącej,
• chwyta piłkę w siadzie skrzyżnym,
• chwyta piłkę w pozycji kucznej.

– „Kolorowe wagoniki”. Dzieci dobierają się w zespoły według 
kolorów piłek i tworzą wagoniki. Ustawiają się jeden za drugim 
i łączą z kolegą (koleżanką) trzymając piłkę przed sobą (metoda 
zabawowo-naśladowcza).

C. Ćwiczenia kształtujące (metoda zabawowo-naśladowcza):
– (RR) „rysowanie” piłką po niebie okręgu od najmniejszego do 

największego i odwrotnie,
– (RR) naśladowanie piłką drogi, jaką zatacza obręcz kręcąca się 

wokół pasa nauczyciela,
– (T) naśladowanie piłką ruchu wskazówki zegara,
– (N) naśladowanie z piłką trzymaną między nogami skaczącej 

żabki,
– (B) w leżeniu tyłem unoszenie piłki („kotka”) nogami i w ten 

sposób ratowanie go przed „utonięciem”,
– (G), (NN), (RR), (T) „pisanie” piłką w powietrzu swojego imie-

nia (metoda ekspresji twórczej).
RR – ramiona, T – tułów, NN – nogi, B – brzuch, G – grzbiet.

Część główna

Rytmizacja – uczniowie kozłują piłkę edukacyjną w rytm klaśnięć na-
uczyciela, liczba odbić zależy od cyfry znajdującej się na piłce.
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Wyścigi rzędów
Uczniowie są ustawieni w czterech 4-osobowych rzędach. Każda osoba 

trzy  ma piłkę edukacyjną z numerem odpowiadającym miejscu zajmowane-
mu w rzędzie. Wy wo łanie uczniów następuje przez podanie działania ma-
tematycznego (dodawania, odejmowania) w zakresie 10 i wynik działania 
rozpoczyna wyścig, np. gdy nauczyciel mówi „sześć minus dwa”, startuje 
osoba mająca piłkę z cyfrą 4.

Odmiany:
– Kozłowanie piłki edukacyjnej prawą ręką do pachołka i z powrotem 

(metoda naśladowczo-ścisła).
– Toczenie piłki edukacyjnej prawą ręką do pachołka, z powrotem 

lewą (metoda naśladowczo-ścisła).
– Prowadzenie piłki prawą nogą do pachołka, z powrotem lewą (meto-

da naśladowczo-ścisła).
– Uczniowie naśladują pajączki (podpór tyłem), niosąc piłki edukacyj-

ne na brzuchu. Dochodząc do „jeziorka” (obręcz), odkładają piłkę na 
bok i próbują trafić „kamyczkiem” (woreczkiem) do „jezior ka”. Na-
stępnie wyławiają „kamyczek”, odkładają na miejsce, chwytają pił-
kę, biegną do „drzewka” (pa choł ka), okrążają je i wracają biegiem na 
miejsce (metoda zabawowo-klasyczna).

– Uczniowie naśladują skoki bociana na jednej nodze, trzymając pod 
„skrzydłem” piłkę edukacyjną. Doskakują do dwóch „gniazd”, w któ-
rych znajdują się „ptaszki” (piłki) i zamieniają je miejscami, wybierając 
piłki z samogłoskami. „Bocian” obiega „drzewko” (pachołek) i wraca 
na miejsce (metoda zabawowo-klasyczna). 

– Uczniowie dobiegają do pachołka, przy którym znajduje się ilustracja 
przedstawiająca wyraz czteroliterowy. Zadaniem pierwszej startują-
cej osoby jest znalezienie wśród wszystkich piłek edukacyjnych piłki 
z literą znajdującą się w wyrazie. Następna osoba czyni to samo (me-
toda zabawowo-klasyczna).

Zadanie usamodzielniające
Uczeń angażuje się w działania współkontrolne – sprawdza u kolegów 

(koleżanek), czy piłka edukacyjna jest ustawiona w odpowiedniej obrę czy 
w zależności od tego, czy należy do grupy samogłosek czy spółgłosek. Po 
wykonaniu zadania wszyscy uczniowie ustawiają się dookoła obręczy. Na-
uczyciel, podnosząc jedną z piłek do góry, pyta uczniów, jaka litera jest na 
niej umieszczona (samogłoska czy spółgłoska) i czy znajduje się w odpowied-
niej obręczy. 
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Sprawdzenie umiejętności
Uczniowie po kolei demonstrują dowolnie wybrane przez siebie ćwiczenia 

z piłką edukacyjną.

Część końcowa

Sprawdzenie wiadomości
Uczniowie wiedzą, że suma jest wynikiem dodawania – otrzymują pole-

cenie od nauczyciela, aby powrócili do pierwotnych rzędów, a następ nie zsu-
mowali liczby znajdujące się na piłkach edukacyjnych i podali wynik.

Ćwiczenia oddechowe
Siad skrzyżny, unoszenie piłki do góry; staje się ona lekka jak balo nik, 

następnie jest coraz cięższa i opada w dół (metoda Labana).
Ćwiczenia relaksujące
Dzieci dobierają się parami, jedno z nich wykonuje leżenie przodem, 

drugie w siadzie skrzyżnym „rysuje” (tocząc piłkę edukacyjną) na plecach 
partnera literę znajdującą się na piłce. Zadaniem osoby leżącej jest odgad nąć, 
co to za litera (metoda ruchowej ekspresji twórczej).

Czynności porządkowe, podsumowanie zajęć, pożegnanie.
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Śledząc opis wielu ćwiczeń, zabaw i gier przedstawionych w tej książce, czy-
telnik może zadać sobie pytanie, czy korzystanie z piłek edukacyjnych w kształ-
ceniu zintegrowanym jest naprawdę potrzebne. Odpowiedzi na to pytanie 
dostarcza uważna lektura części wprowadzającej do niniejszego opracowania 
i to krótkie podsumowanie. 

Po pierwsze, wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegro-
wanym pozwala na ekspresję rozmaitych wrodzonych zdolności motorycz-
nych i intelektualnych, co prowadzi do ich wzmocnienia, a nie ignorowania, 
jak to się dzieje wówczas, gdy przesadny nacisk kładzie się na uczenie pamię-
ciowe oraz powtarzanie. 

Po drugie, przyglądając się, z jakim zaangażowaniem dzieci uczestni czą 
w tego typu zajęciach ruchowych, łatwo można się zorientować, że piłki mo-
tywują je do aktywnego udziału w rozwiązywaniu różnych zadań z zakresu 
kształcenia zintegrowanego (polonistycznych, matematycznych i innych).

Po trzecie, dzieci na zajęciach tych uczą się współpracy i zasad fair play. 
Książkę tę otworzył cytat Jędrzeja Śniadeckiego, z którego wnioskuje my, 

do czego może doprowadzić tradycyjne kształcenie oparte na nau cza niu – 
uczeniu się tylko z książek.

Gdy autorzy tego opracowania prowadzili badania nad wykorzysta-
niem piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym, klasach zerowych 
oraz przedszkolu, największe wrażenie zrobił na nich entuzjazm dzieci, ro-
dziców i nauczycieli. Byli świadkami, jak dzięki wykorzystaniu piłek eduka-
cyjnych zmieniali się nauczyciele i ich sposób nauczania. Być może, największą 
zaletą korzystania z piłek edukacyjnych w procesie kształ cenia i wychowa nia 
dzieci jest to, że uczenie się i nauczanie staje się przyjem noś cią dla wszyst-
kich uczestników – tych małych i tych dużych.

Uwagi końcowe
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