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Z DOŚWIADCZEŃ NAUCZANIA BLOKOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

Wraz z wejściem w życie reformy oświaty dn. 1 IX 1999 roku zostały
zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną ZSS w Karnowie i włączone do szkolnego
zestawu programów kształcenia programy nauczania opracowane przez nauczycieli
uczących w tej placówce. Wśród nich znalazły się programy, których jestem
współautorką wraz z kolegą Albinem Splittem: „Edukacja obywatelska i regionalna.
Program nauczania w bloku Kultura dla klas IV – VI szkoły podstawowej specjalnej
dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim”.

Program ten został stworzony w oparciu o podstawę programową szkolnictwa
ogólnego zawartą w Rozporządzeniu MEN z dn. 15 lutego 1999 roku (Dz.U. nr 14),
potrzeby i możliwości ucznia oraz specyfikę szkoły.

Blok Kultura integruje cele i treści kształcenia trzech przedmiotów: języka
polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Zasadniczym kierunkiem kształcenia
jest edukacja obywatelska i regionalna uwzględniająca zagadnienia ścieżki
edukacyjnej, realizowanej w poszczególnych klasach przez:
� poznawanie polskich tradycji i zwyczajów – klasa IV;
� poznawanie geografii, historii i kultury swego regionu – klasa V;
� poznawanie historii swojej ojczyzny poprzez sylwetki słynnych Polaków klasa VI.

Nasz program czerpie wiele z koncepcji „nowego wychowania” bliskiej
przecież twórcom pedagogiki specjalnej. Z tego też powodu przyjęliśmy następujące
założenia:
1. równoważenie treści instrumentalnych, poznawczych, moralnych;
2. przystosowanie celów, treści i metod do możliwości dziecka z

niepełnosprawnością intelektualną;
3. respektowanie zainteresowań dziecka;
4. odrzucenie podręczników szkolnych na rzecz pozyskiwania informacji z innych

źródeł.
Wdrażanie programu wymagało ode mnie rzetelnego przygotowania

merytorycznego i metodycznego.
Przygotowanie merytoryczne związane było z bardzo dokładnym

planowaniem zajęć, gromadzeniem środków dydaktycznych, konstruowaniem kart
pracy dla uczniów, szukaniem źródeł informacji, a więc tekstów i ćwiczeń
pochodzących z różnych publikacji, takich jak:
� podręczniki do nauczania języka polskiego i historii w szkole specjalnej;
� słowniki, encyklopedie, wydawnictwa popularno naukowe;
� wybrane pozycje z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży;
� wybrane teksty i ćwiczenia z podręczników stosowanych w szkole masowej;
� czasopisma dla dzieci i młodzieży: „Ortofanek”, „Świerszczyk”, „Płomyczek”;
� prasa lokalna;
� internet, encyklopedia multimedialna.
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Na podkreślenie zasługuje fakt, iż szczególnie pomocny w zdobywaniu
informacji o regionie okazał się internetowy portal – onet.pl – gdyż publikacji na ten
temat jest dostępnych niewiele.

Stosowanie owej wieloźródłowości w nauczaniu implikowała
długoterminowość i wyprzedzanie w planowaniu pracy.

Szukanie materiałów dydaktycznych zaowocowało trzema zbiorami
odpowiednio dla każdej klasy, tekstów, ćwiczeń, kart pracy, które w przyszłości
pragnę wykorzystać opracowując zeszyty ćwiczeń.

Edukacja blokowa zachęciła mnie do zmodernizowania warsztatu
metodycznego. W tym celu uważnie śledziłam wszelkie publikacje na ten temat.
Kierując się wiedzą pedagogiczną, własnym doświadczeniem oraz potrzebami i
możliwościami dziecka z niepełnosprawnością umysłową nauczyłam się organizować
zajęcia w bloku. Ponieważ trwają one dłużej niż jednostka lekcyjna – od 60 do 90
min. z przerwami, mogą one znużyć uczniów, a przez to zmniejszyć ich motywacje
do nauki. Aby temu zapobiec stosowałam różnorodne metody oparte na twórczej
aktywności poznawczej, samodzielnego dochodzenia uczniów do wiedzy m.in.
metodę problemową, gry dydaktyczne, metodę projektów.

Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyła się metoda projektów.
Zajęcia dydaktyczne w trakcie realizacji projektu odbywały się nie tylko w klasie, ale
również w plenerze, w bibliotece, na ulicy. Pozwalały uczniom na własną inicjatywę,
samodzielność i aktywność. Ich efektem były konkretne wytwory np.
� inscenizacje: „Dożynki”, „Dwunastu braci”,
� Albumy: „Wielcy Polacy”, „Pory roku”, „Miejsca pamięci narodowej w Nakle”;
� Wystawy fotograficzne: „Zapraszamy do stolicy Krajny”, „W Bydgoszczy”.

Przeprowadzona ewaluacja wykazała, że uczniowie tych klas dobrze
opanowali czytanie i rozumienie tekstu. Potrafią pisać formułując zdania o prostej
budowie oraz redagować krótkie teksty typu opis, list, życzenia. Popełniają jednak
dużo błędów językowych i ortograficznych. Z zadowoleniem stwierdziłam też, że
wielu uczniów stosuje zdobyta wiedzę w praktyce.

Wyniki badań stały się podstawą do sformułowania wniosków i udoskonalenia
programu pod kątem nacisku na kształtowanie poprawności językowej i
ortograficznej.

Poniżej przedstawiam scenariusz zajęć, na których realizuję edukację
blokową w klasie VI specjalnej.
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ W BLOKU PRZEDMIOTÓW
HUMANISTYCZNYCH – KULTURA

I Metryczka

1. Data .....................................

2. Etap edukacyjny: II

3. Klasa: VI

4. Szkoła: podstawowa specjalna

5. Zagadnienie programowe: Królowie elekcyjni

6. Temat bloku: Jak w XVI wieku wybierano w Polsce króla?

7. Czas trwania zajęć: 2 x 45 min

8. Rodzaj aktywności realizowanych w bloku:
a) historia – poznawanie nowych wiadomości

– wzbogacanie zasobu pojęć;
b) język polski – ćwiczenia w mówieniu, czytaniu i pisaniu.

9. Cele szczegółowe:
� uczeń interesuje się przeszłością kraju, bierze aktywny udział w

zajęciach;
� uczeń zapamięta wiadomości związane z przyczynami, przebiegiem

pierwszej wolnej elekcji;
� uczeń wyjaśni pojęcia: władza dziedziczna, wolna elekcja;
� uczeń poszukuje informacji w różnych źródłach;
� uczeń inscenizuje przebieg elekcji króla;
� uczeń wspólnie z klasą redaguje notatkę;
� uczeń samodzielnie wypełnia kartę pracy.

10.Metody:
a) asymilacji wiedzy: rozmowa, opowiadanie nauczyciela, praca z książką,
b) samodzielne dochodzenie uczniów do wiedzy: metoda problemowa,

burza mózgów, zabawa inscenizacyjna.

11.Środki dydaktyczne: podręcznik do historii, encyklopedia, „Ilustrowane dzieje
Polski”, rekwizyty (płaszcz królewski, korona, berło, itp.)

12.Zaplanowane formy kontroli i oceny efektów uczenia się:
� odpowiedzi ustne,
� karta pracy.
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II PRZEBIEG ZAJĘĆ

ETAP
DYDAKTYCZNY CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI UCZNIA

I Czynności
organizacyjno –

porządkowe

� Lista obecności,
� Sprawdzenie zadania domowego

II Wprowadzenie
do tematu

� Przypomnienie wiadomości –
pytania:

o Kto był ostatnim królem polski z
rodu Piastów?

o Kto obejmował władzę po śmierci
króla?

o Co to znaczy władza dziedziczna?

� Formułowanie
odpowiedzi w formie
zdań, korzystanie z
notatek i
podręczników

III Rozwiązywanie
problemu

� Sformułowanie problemu –
opowiadanie o bezpotomnej śmierci
Zygmunta Augusta – pytania:

o Kto będzie nowym królem ?
o Jak go wybrać?
� Weryfikacja hipotez
o Co mówi historia na ten temat?
� Systematyzowanie wiadomości –

pytania:
o Jak wybierano króla po śmierci

Zygmunta Augusta?
o Co nazywamy wolną elekcją?
o Gdzie odbyła się i jak przebiegała I

wolna elekcja?
o Jakie warunki musiał spełnić nowy

król?

� Stawianie hipotez i
ich weryfikacja –
podanie różnych
rozwiązań (burza
mózgów), ich
argumentowanie,

� Szukanie informacji w
różnych źródłach,
odczytywanie ich,

� Udzielanie
odpowiedzi,
posługiwanie się
adekwatnymi
fragmentami tekstów,
ilustracjami

IV Zabawa
inscenizacyjna

� Wyjaśnienie zasad, przydział ról,
rozdanie rekwizytów.

� Inscenizowanie
zjazdu szlachty i
wyboru króla.

V Przerwa ------------------------------ -----------------------------

VI Powtórzenie
wiadomości

� Podział uczniów na zespoły,
przydział zadań – pytania:

o Jak wybierano króla w XVI wieku?
o Jak się nazywał i skąd pochodził I

król elekcyjny Polski?
o Jak nazywali się inni królowie

elekcyjni?
� Zwrócenie uwagi uczniów na wielką

literę w pisowni imion i nazwisk.

� Praca w zespołach,
redagowanie
odpowiedzi,
zapisywanie ich
kolejno na tablicy,
weryfikacja i
przepisywanie do
zeszytów jako notatki.
Podkreślenie nazw
własnych.

VII Kontrola i
ocena efektów

uczenia się

� Rozdanie kart prac. � Samodzielne
wypełnianie kart prac

VIII Zadanie
domowe

� Wyjaśnienie zadania: Ułóż 3 – 4
zdania na temat ilustracji

� Zapisanie polecenia
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KARTA PRACY

Uzupełnij luki w tekście:

W XVI wieku po śmierci króla ............................. ........................ szlachta

wybierała nowego władcę na specjalnym zjeździe zwanym ....................... ............... .

Pierwsza wolna elekcja odbyła się w ................................. w .............................. roku.

Szlachta wybrała francuskiego księcia ................................. ................................... .

Po krótkich rządach Henryka, druga wolna elekcja wybrała nowego króla

............................ ............................. . Każdy wybierany król obiecywał szlachcie

wiele korzyści, przywilejów.


