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"Zaufajcie dzieciom to one są twórcamiprzyszłości "
- C. Freinet

Uczenie się jest efektywne, gdy angażuje nie tylko umysł, ale i emocje, gdy
daje uczniom możliwość bycia częściej twórczym niż odtwórczym.
Jednak wielu nauczycieli zadaje sobie pytanie, jak uzyskać takie efekty i nie bierze
pod uwagę faktu,że dziecko w sposób naturalny jest twórcą a jego aktywność
należy do sfery rozwoju i jest całkowicie zwrócona w kierunku budowania siebie.

Nie wykorzystując dyspozycji do tworzenia, która wg. R. Glotona i Clero
istnieje w stanie potencjalnym u wszystkich, ale ujawnia się i rozwija prawidłowo
tylko w sprzyjających warunkach - popełniamy błąd.

Stwierdzono jak podaje Guilford, iż dzieci w wieku wczesnoszkolnym
wykazują się znacznie bogatszą wyobraźnią i większymi możliwościami
twórczymi niż uczniowie starsi.
Wielką satysfakcję sprawia mi praca z czwartoklasistami opierająca się na
celowym rozwijaniu ich dyspozycji, stosowaniu metod aktywizujących i
rozbudzających wewnętrzną motywację do działań oraz dających szansę
wykazania się uczniom o różnych zdolnościach.

Widząc niedostatki tradycyjnego systemu szkolnego spróbowałam szukać

źródeł inspiracji w koncepcjachkształcenia alternatywnego.
Jedną z nich są techniki Freineta, który to właśnie proponował zaufać dzieciom.
Za najskuteczniejszyśrodek pobudzania czynnego języka dziecka uważał
różnorodne formy swobodnej ekspresji z dominującą ekspresją słowną (proza,
poezja) a głównie swobodny tekst - tak bardzo potrzebnyśrodek wypowiadania
swoich myśli i przeżyć, a jednocześnie rozwijający poczucie odpowiedzialności za
własne wypowiedzi. Z zadowoleniem stwierdziłam oddziaływanie inspirujące
opowiadania, legendy i baśni. Przebieg zajęć z zastosowaniem swobodnego tekstu
przedstawia się następująco:

1. Zainspirowanie (proza, poezja, muzyka, malarstwo).

2. Samodzielne pisanie swobodnych tekstów na kartkach.



3. Odczytanie i wybór przez głosowanie najciekawszej pracy.

4. Dyskusja nad tekstem; co poprawić w kompozycji i treści.

5. Poprawa błędów językowych z wyjaśnieniem.

6. Korekta błędów ortograficznych z przypomnieniem zasad pisowni lub
podaniem nowych.

7. Wydrukowanie tekstu udoskonalonego i odczytanie.

8. Zamieszczenie tekstu w klasowej „Księdze Twórczości” i napisanie w zeszycie
przedmiotowym.

Warto zwrócić uwagę na to, iż taki rodzaj pracy pozwalaćwiczyć typowo
polonistyczne umiejętności:

• różnice między językiem mówionym, a pisanym
• kształcenie czynnego języka pisanego, umiejętnej kompozycji

tekstu
• uzyskanie prawdziwego obrazu możliwości polonistycznych

indywidualnych dla każdego ucznia
• wyciągnięcie korzyści dla nauczenia zasad pisowni i

gramatyki

Lekcja twórczości literackiej w mojej klasie.

Pewnego dnia zainspirowałam czwartoklasistów tekstem pt. „Welon
Królewny” będącym fragmentem „Historyjki” L.M. Montgomery.
Wybrałam ten utwór, ponieważ główna bohaterka właśnie sama opowiada baśń.
Lekcja przebiegała następująco:



• Jedna z uczennic pięknie odczytała tekst. Wszyscy wsłuchani byli bardzo, gdyż

pozwolił na to stworzony nastrój; przyciemnioneświatło, spokojna muzyka,
wygodna pozycja w kręgu na klasowym dywanie.

• Nastąpiły spontaniczne wypowiedzi o utworze, zaznaczyliśmy, gdzie baśń się
zaczyna, a w którym miejscu kończy. Ustaliliśmy co świadczy o tym, iż jest to
gatunek baśni pamiętając o słowach B. Chrząstowskiej, że cechą baśni jest
fantastyka i cudowność antropomortfizacja zwierząt i przedmiotów, istnienie
przedmiotów magicznych, charakterystyczny rozkład ról (postaci dobre i złe,
mądre i głupie...), czas i przestrzeń nieokreślona, kontrast i brak opisów.
Stwierdziłam zgadzając się całkowicie z Bettelheimem,że baśń tak jak
prawdziwe dzieło sztuki sprawiła przyjemność, pouczyła, a dzięki
szczególnym właściwościom przemówiła bezpośrednio do umysłu dziecka.

• W dalszej części lekcji uczniowie zastanawiali się czy tak jak Historynka mogą
zostać autorami baśni. Trwała burzliwa dyskusja, większość zdecydowała,że
stać ich na to. Wymieniliśmy charakterystyczne zwroty dla baśni i zapisaliśmy
je. Przypomniałam,że najważniejsza w baśni jest fabuła i choć schematy się
powtarzają, to istnieją różne warianty tej samej fabuły.

• Punktem kulminacyjnym było zaproszenie uczniów do osobnych stolików, aby
nie przeszkadzali sobie w pracy i stworzenie nastroju (spokojna cicha muzyka).
Pomocą stały się trzy plansze zawierające pomocne zwroty: zapoczątkowujące,
zaciekawiające i kończące baśń. Na każdym stoliku położyłam kartkę i
rozpoczęła się praca młodych twórców.

• Tworzenie baśni przebiegało w atmosferze całkowitego bezpieczeństwa; brak
presji złej oceny iświadomość, że nastąpi wspólna korekta. W razie problemu
służyłam radą czy drobną pomocą. Jeśli ktoś chciał i miał czas mógł zajrzeć do
słownika ortograficznego.

Pamiętając o słowach Bettelheima,że jedynie wkraczając w świat baśniowy
młody czytelnik może odnaleźć siebie, identyfikując się z bohaterem, wyobraża
sobie,że wraz z nim odnosi zwycięstwo - liczyłam na ciekawe prace.

• Następnie po godzinnym skupieniu odczytaliśmy wszystkie prace i wybraliśmy
drogą głosowania baśń spełniającą bardzo dobrze następujące kryteria:
świadomość gatunku, pomysł fabularny, właściwa kompozycja i język. Każdy



utwór dziecka spotkał się jednak z szacunkiem i zainteresowaniem. Wybór
przyczynił się w sposób naturalny do wyrobienia dobrego smaku.

• Skserowałam wybraną baśń w wersji oryginalnej czyli ze wszystkimi
„niedociągnięciami” autora i rozpoczęliśmy pracę nad udoskonaleniem tekstu.

Wersja "oryginalna " młodego twórcy.

Dawno temu za górami, za lasami mieszkał starzec zżoną. Nie mieli dzieci, byli chorzy.
Chata ledwo się trzymała. Mieli mały ogródek i trochę kurek. Przyszedł dzień, że już nic nie
mieli do jedzenia i byli słabi. Od jakiegoś czasu widzieli wieczorem jasny przedmiot większy niż
gwiazda na niebie.

Tej nocy gdy nie mieli co jeść, zdarzyło się przybliżać i jaśniało wszędzie. Starzec zżoną
wyszli przed dom i ukazała się świecąca niezwykle mewa. Przemówiła ludzkim głosem:
Przyleciałam abyście mnie ugotowali i zjedli, bo widziałam z daleko,że Wam nic nie pozostało.
Żona starca wyciągnęła rękę po mewę, ale mąż zatrzymał ją pytając:
Kim jest i skąd przybywa. Odpowiedziała,że mieszka na wysokiej sośnie i obserwowała i
obserwowała ich z daleka iże była kiedyś własnością króla i spełniała jego zachcianki, jednak
uciekła, bo nie był dobrym władcą.
Żona starca niecierpliwiła się, chciała włożyć mewę do garnka, ale męża coś zatrzymywało.
Usłyszeli jak mewaśpiewa:

„Ludzie są samolubni
Ziemia coraz więcej dudni
Nie wiadomo co nas czeka
Człowiek czyha na człowieka”

Starzec rzekł: słyszysz Kobieto, to przestroga, nie możemy jej zjeść, Bóg wystawia nas na próbę.
Żona krzyczała,że mówi brednie i gdy się naje to zapomni o tym. Starzec posadził mewę na
ramieniu i powiedział: piękna jesteś ale też bardzo dobra, nie mogę zjeść dobroci, co by to było
gdyby samo zło zostało na ziemi. Mewa podziękowała i rzekła: Nie zginie dobro, będziemy je
roznosić osobno, ale najpierw otrzymasz nagrodę, chciałabym choć nie prosisz wyczarować Ci
dwóch dorosłych synów do pomocy, aby naprawili dom i uprawiali ogród. Udało się jej spełnić
swoją zachciankę dla starca.Żona już nigdy nie namawiała do złego.

Cała rodzinażyła długo i szczęśliwie, zasiewając ziarna zsyłane przez mewę.

• Marta
kl.IV



• Nastąpiły różne propozycje zmian dla autorki:

• aby opis domu starca był bardziej obrazowo przedstawiający biedę,
• a także aby dodać do wyglądu mewy np. „ukazała się im postać

niesamowicieświecącej, od której zajaśniało cudownie wokół domu”,
• termin „byli chorzy” zamienić na „samotni i schorowani”,
• zakończenie rozbudować ... „Zaprawiali też potrawy i upiększali

dom. Wkrótce synowie znaleźli sobie w odległej wsiżony i wesoło
zrobiło się w chacie odśmiechu codziennego ich dzieci”,

• zaproponowano sformułowanie: „przyszedł dzień”, zamienić na
„nadszedł dzień”, „coś zatrzymywało” na „coś powstrzymywało” jako
bardziej trafniejsze

• Wiązały się z tą pracą ćwiczenia słownikowe:

• proponowaliśmy zastąpienie często powtarzającego się wyrazu:
„żona” bliskoznacznym: kobieta, gospodyni, staruszka, a wyrazy:
„starzec” słowami: mężczyzna (niektóre osoby zdziwione były
poznaniem właściwej pisowni tego wyrazu), gospodarz, chłop.
Także próbowaliśmy zastąpić innym sformułowanie: „rzekł” np.
powiedział, stwierdził, wypowiedział słowa

• szukaliśmy porównań czy przenośni do zastosowania w tej baśni
np.
„postać niesamowicieświecącej mewy tak jasnej jak południowe lipcowe
słońce”
„przedmiot zaczął się przybliżać i przybliżać jak szybko spadająca
gwiazda”



• Szukaliśmy potknięć ortograficznych czy gramatycznych. Przypomnieliśmy
sobie zasady ortograficzne na przykładzie wyrazów: przybliżać, przedmiot,
przestroga, przemówiła - starzec, chorzy- zachcianki, cichutka, chciałabym.
Była to okazja do utrwalenia reguł i poznania nowych na bliskim ich duszy
tekście pisanym przez rówieśnika.

• Tekst posłużył także do zapoznania z właściwym zapisem dialogu w tekście i
użyciem tzw. „cudzysłowia”. Czuło się wyraźnie, że dzieci odnoszą się i do
treści i do formy utworu ze zrozumieniem,że jest to dla nich jakaś rzecz
niezwykłą, coś bardzo ładnego i bliskiego, co powstało w wyniku ich
wspólnego wysiłku.

• Udoskonalony tekst został na nowo przeczytany przez autora. Uczniowie
przepisywali skorygowaną baśń w zeszycie przedmiotowym a ja ją

wydrukowałam i zamieściłam w klasowej „Księdze Twórczości”.

Wersja udoskonalona wspólnie.

Dawno temu za górami, za lasami mieszkał starzec zżoną. Nie mieli dzieci, byli samotni i
schorowani. Chata ich była zaniedbana.Ściany ledwo się trzymały, dach przeciekał, a podłoga
była cała spróchniała. Mieli mały ogródek, który zarastał, gdyż nie mieli już nic do zasiania, a
wszystkie plony zjedli. Kury, które mieli wraz z jajkami także zostały zjedzone. Wieczorami
siedzieli przed domem coraz słabsi. Od jakiegoś czasu widzieli na niebie jasny punkt większy
niż gwiazda.

Pewnej nocy zdarzyło się coś niezwykłego. Punkt z nieba zaczął się powiększać i coraz
bardziej przybliżać i przybliżać jak szybko spadająca gwiazda.
Ukazała się im postać niesamowicieświecącej mewy, tak jasnej jak południowe lipcowe słońce,
że zajaśniało cudownie wokół domu. Gospodarz z gospodynią wyszli przed dom, a mewa
przemówiła ludzkim głosem:

• Przyleciałam abyście mnie ugotowali i zjedli, ponieważ widziałam z daleka,że
panuje u was głód.

• Staruszka wyciągnęła z uciechą rękę po mewę, ale mąż zatrzymał jej dłoń
pytając:

• Kim jesteś i skąd przybywasz?
• „Mieszkam na wysokiej sośnie i obserwowałam Was z daleka. Kiedyś byłam

własnością króla i spełniałam jego zachcianki, lecz uciekłam, gdyż nie był dobrym
władcą” - odpowiedział ptak.

Gospodyni niecierpliwiła się i chciała włożyć mewę do garnka, ale mężczyznę coś
powstrzymywało. Usłyszeli nagleśpiew piękny wydobywający się z ust ptaka:



„Ludzie są samolubni
Ziemia coraz więcej dudni
Nie wiadomo co nas czeka
Człowiek czyha na człowieka”

• Słyszysz kobieto, to przestroga, nie możemy jej „zjeść, Bóg wystawia nas na
próbę’ - rzekł starzec

• Mówisz brednie, gdy się najesz wnet zapomnisz „o wszystkim” - krzyczała
żona

Posadził mewę na ramieniu, pogłaskał i stwierdził:

• „Piękna jesteś, ale też bardzo dobra, nie mogę zjeść twej dobroci, co by to było
gdyby samo zło zostało na tej Ziemi”

• „Nie zginie dobro, będziemy je roznosić po Ziemi, ale najpierw otrzymasz ode
mnie nagrodę w postaci dwóch dorosłych synów do pomocy, aby naprawili dom i
uprawiali ogród. Spełnię moją zachciankę dla Ciebie, choć nie prosisz” -
odpowiedziała mewa.

Udało jej się wyczarować synów, a także ziarno do zasiewu.Żona już nigdy nie namawiała do
złego.

Cała rodzinażyła długo i szczęśliwie, zasiewając ziarna zsyłane przez mewę. Zaprawiali
też potrawy i upiększali dom. Wkrótce synowie znaleźli sobie w odległej wsiżony i wesoło
zrobiło się w chacie od codziennegośmiechu ich dzieci.

• Tak przeprowadzone zajęcia uwzględniają wszystkie stopnie metodycznie
dobrze zbudowanej lekcji języka polskiego. Występują tu: ćwiczenia w
mówieniu, pisanie z pamięci, czytanie głośne i ciche ze zrozumieniem,
ćwiczenia słownikowe, nauka o języku, zasady pisowni i gramatyki, a w
klasach starszych również nauka o literaturze i warsztacie pisarskim.

Tylko motywacja i łączące się z nią zainteresowanie oraz napięcie
emocjonalne mogą sprawić, że dziecko stara się w swą pracę włożyć cały
wysiłek na jaki je stać. Myślę, że moi uczniowie zrealizowali tę myśl.

Aby wykorzystać wszystkie walory pedagogiczne jakie niesie ze sobą technika
swobodnego tekstu, nauczyciel musi przede wszystkim znać doskonale wymagania

programu nauczania na daną klasę, a także trudności i braki swych uczniów jak
również zdolności i zamiłowania.




