KALEJDOSKOP
Gazeta dla rodziców
Zapraszamy po raz drugi do
”Kalejdoskopu”. Pierwszy numer
został przyjęty z zainteresowaniem. Wierzymy, że i w tym wyda-

niu znajdziecie Państwo coś dla
siebie.

***

Życzymy miłej lektury!

Jak pomagać dziecku w nauce szkolnej w domu?
Rok 1, Numer 2

Barbara Baraniec

Dom rodzinny jest w dużym stopniu miejscem nauki i wypoczynku
dziecka. Jednak większość rodziców
zakłada, że miejscem nauki jest w zasadzie tylko szkoła. Istotnie, uczenie,
korygowanie, sprawdzanie wiadomości to przede wszystkim zadanie nauczyciela. Wiadomo jednak, że może
on poświęcić jednemu dziecku tylko
ograniczoną ilość czasu, nie zawsze
zdąży sprawdzić prace domowe
wszystkich uczniów, nie jest w stanie
wyjaśnić wszystkich wątpliwości,
zwłaszcza, gdy dzieci nie sformułują
ich jako konkretne pytania. I tutaj
wskazana jest pomoc rodziców.
Szczególnie ważne jest to u uczniów
klas najmłodszych. Wystarczy zainwestować odrobinę swego czasu w pomoc własnemu dziecku. Inwestycja ta
z pewnością będzie opłacalna. Nie
chodzi tu jednak o wykonywanie za
dzieci zadanych prac, rysunków, zadań
z matematyki itp. Trzeba mieć świadomość tego, że wykonując za dziecko
pracę oszukujemy nauczyciela i dajemy zły przykład dziecku. Wykonywanie prac pisemnych, czy zadań z matematyki dezorientuje nauczyciela co do
stopnia opanowania materiału przez
dziecko. W ten sposób powstają luki w

wiadomościach, które ujawniają się
często później, kiedy już trudno wy- 19 stycznia 2004
równać zaległości.
Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku miejsca do pracy. Ważne jest, aby dziecko miało wygodne
krzesło z oparciem. Kiedy siedzi przy
biurku , całe stopy powinny spoczywać na podłodze. Należy zadbać również o właściwe oświetlenie. Światło
powinno padać z lewej strony, gdy
dziecko pisze prawą ręką. Jeżeli posługuje się ręką lewą, oświetlenie należy
umieścić po jego prawej stronie. Należy przyjąć także zasadę, że dziecko
odrabiające pracę domową jest
”nietykalne”, a wszelkie prace domowe powinno wykonać przed lub po od- W tym numerze:
robieniu lekcji. Powinniśmy wdrażać
dziecko do samokontroli wykonanej
pracy. Dziecko powinno samo odkryć
„Poradnik dla rodziswoje błędy i samo je poprawiać. W ców nadpobudliwych
początkowym okresie nauki rodzice dzieci”
mogą sugerować i proponować właściwe rozwiązanie.
Jest to oczywiście tylko zarys tego, „Sprawności w nauczaniu zintegrowaco mogą zrobić rodzice w domu, aby nym”
pomóc swoim dzieciom w nauce. Więcej informacji na temat pomocy rodziców w nauce i rozwijaniu umiejętności WSO - ocenianie
swoich dzieci w następnych numerach przedmiotowe
„Kalejdoskopu”.
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PORADNIK DLA RODZICÓW NADPOBUDLIWYCH DZIECI
Beata Piórko

Termin „nadpobudliwość psychoruchowa” robi
ostatnio wielką karierę. Wokół jakby coraz więcej
nadpobudliwych dzieci zwracających uwagę swoim zachowaniem.

Po czym poznać, że dziecko jest nadpobudliwe psychoruchowo?
Nadpobudliwość przejawia się we wzmożonym pobudzeniu ruchowym, impulsywności oraz trudnościach w skupieniu uwagi.
O wzmożonym pobudzeniu ruchowym świadczyć może to, że dziecko bez przerwy się kręci,
biega, podskakuje, zmienia pozycję, wykonuje szereg drobnych ruchów, manipuluje przedmiotami,
poprawia garderobę, szarpie włosy, obgryza paznokcie; z zabaw wybiera gonitwy, zawody, siłowanie się, często odrywa się od zabawy lub ją porzuca.
Impulsywność przejawia się w tym, że dziecko
szybko wybucha złością, łatwo się obraża, wyrywa
się z odpowiedzią zanim padnie pytanie, przerywa
innym, podejmuje pochopne decyzje, szybko zmienia nastroje.
Trudność w skupieniu uwagi objawia się w
tym, że dziecko nie potrafi selekcjonować bodźców
płynących z otoczenia. Reaguje na wszystkie. Następstwem tego są: zapominanie, roztargnienie,
chaotyczność.

Przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej.
Teorii w tej kwestii jest wiele. Niektórzy lekarz
wskazują jako przyczynę mikrouszkodzenia mózgu, inni dziedziczności, a jeszcze inni - środowisko dziecka
Pierwszym i najważniejszym z tych środowisk
jest rodzina. Jeśli panuje w niej nerwowość, napięta
atmosfera, rodzice są niezrównoważeni, często się
kłócą, awanturują, to w dużej mierze mogą stać się
źródłem powodującym nadpobudliwość dziecka.
Czego się wystrzegać?
 zbytniego rygoryzmu
 niekonsekwencji w reagowaniu na zachowanie dziecka
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 nadmiernej krytyki, pokpiwania, żartowania
 kar fizycznych, izolacji pod zamknięciem,
agresji słownej, awantur

Co robić? O czym pamiętać?
 Ustalić, czy dziecko naprawdę jest nadpobudliwe. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą – psychiatrą
dziecięcym pracującym w poradni zdrowia
psychicznego. Specjalista może zaoferować
psychoterapię indywidualną, ćwiczenia
koncentracji uwagi i pamięci, terapie rodzinną i leczenie farmakologiczne.
 Stworzyć jak najkorzystniejsze warunki nauki i zabawy. Zadbać, by cel i termin działania dziecka był w miarę bliski. Należy
czuwać nad doprowadzeniem wszelkich
prac wykonywanych przez dziecko do końca. Trzeba kontrolować i przypominać o
obowiązkach, lecz nie doprowadzić z tego
powodu do sytuacji konfliktowych.
 Przyzwyczajać dziecko do kontrolowania i
opanowywania własnych reakcji emocjonalnych; skłaniać do refleksji, do oceny postępowania bez wywoływania poczucia winy i lęku.
 Umiejętnie wypełniać czas wolny. Nie
„puszczać dziecka samopas”. Rodzic powinien bardzo wyraźnie określić czas przeznaczony na zabawę i dopilnować godziny jej
zakończenia. Zabawa powinna odbywać się
pod dyskretnym nadzorem dorosłych. W razie konfliktu nie należy nadmiernie go roztrząsać. Wszelkie rozmowy wychowawcze
muszą odbyć się, gdy opadną emocje.
 Włączyć się w wykonywanie zadania, gdy
dziecko traci zainteresowanie lub napotyka
trudności, aby pomóc mu je przezwyciężyć
i doprowadzić do końca.
 Zwracać się do dziecka jak najkrótszymi
zdaniami, a polecenia wydawać najlepiej
jednowyrazowe.

Jak pomóc w nauce?
 Należy czuwać nad organizacją pracy i atmosferą w czasie nauki domowej. Lekcje
powinny być odrabiane zawsze o tej samej
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porze, kiedy w domu jest najmniejszy ruch.
Po powrocie ze szkoły dziecko powinno odpocząć. Na biurku może znajdować się tylko to, co służy odrabianiu zadania.
 Nie należy przy dziecku siedzieć i „uważać
za nie”, ale od czasu do czasu sprawdzić,
czy pracuje.
 Kłaść nacisk na wyrabianie samokontroli.
Warto niektóre lekcje robić najpierw „na

brudno”, a przepisane na czysto sprawdzić
wspólnie z dzieckiem.
Z nadpobudliwością da się żyć. Należy tylko pamiętać, że wymaga ona większego wkładu pracy,
większej cierpliwości i konsekwentnego działania.

SPRAWNOŚCI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM
Bożena Jakóbczyk

W swojej pracy pedagogicznej
już trzeci rok stosuję technikę
zdobywania sprawności. Wywodzi się ona z idei Celestyna Freineta, wybitnego francuskiego
pedagoga, a ma na celu wspomaganie oceny opisowej.
Dostrzegłam wiele walorów tej
techniki, a mianowicie:
 motywuje ona uczniów do działania;
 umożliwia wykazanie się swoimi wiadomościami i umiejętnościami;
 rozwija zainteresowania;
 wdraża do systematyczności i wytrwałości
 aktywizuje.
Cóż to jest „zdobycie sprawności”?
To nic innego, jak opanowanie pewnej umiejętności intelektualnej, manualnej lub ruchowej.
Zdobywanie sprawności może odbywać się indywidualnie lub grupowo. Ja położyłam nacisk na
samodzielne jej osiągnięcie.
Jak to się odbywa?
otóż proponuję zdobycie pewnej sprawności
np. obserwatora przyrody i moją rolą jako nauczyciela jest zachęcenie do podejmowania działań.
Sam proces jej osiągnięcia składa się z kilku etapów, uczniowie:
 zapoznają się z warunkami zdobycia
sprawności;
 otrzymują kartę zdobywania sprawności;
 wykonują poszczególne zadania;

Na wesoło
Tata próbuje zachęcić syna do nauki:
- Za każdą piątkę dam ci 10 zł.
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 po zaliczeniu zadań otrzymują znaczek,
który przyklejają na swoim pasku sprawności umieszczonym w klasie.
Obecnie w swojej klasie, tzn. w klasie 2 a zaproponowałam zdobywanie sprawności:
„Obserwatora przyrody”, „Mistrza ortografii” i
„Kaligrafa”, „Aktora”. Większość uczniów zaliczyła już dwie sprawności: „Obserwatora przyrody” i „Aktora”.
Zaobserwowałam, że w trakcie wykonywania kolejnych zadań uczniowie chętniej uczestniczą w
zajęciach, bardziej się starają i są aktywniejsi. Z
kolei umieszczenie znaczka na pasku ze swoim
imieniem, a nawet zaliczenie określonego ćwiczenia przynosi im wiele radości, jest przedmiotem do
dumy i mobilizuje do dalszej nauki. A ja, widząc
uśmiech na twarzach moich uczniów odczuwam
ogromną satysfakcję.
Sam program zdobywania sprawności jest tak
przeze mnie zaplanowany, że wszyscy uczniowie
mają okazję wykazać się swoją wiedzą lub umiejętnościami. Nawet Ci, którym
nauka sprawia trochę więcej
trudności mogą zaprezentować
np. swój talent recytatorski podczas zdobywania sprawności
„Aktora”. Każdy uczeń może
poczuć się doceniony w jakimś
obszarze swojej działalności.
Myślę, że zdobywanie kolejnych sprawności będzie ciekawym sposobem do motywowania
dzieci, oceniania ich wysiłków, a także będzie rozwijało u nich samodzielność w działaniu.

Na drugi dzień w szkole chłopiec podchodzi do
nauczycielki i pyta szeptem:
- Chce pani zarobić łatwo 5 zł?
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WARTO WIEDZIEĆ !

WARTO WIEDZIEĆ !

WARTO WIEDZIEĆ !

Na wesoło
- Mamo, dziś nie muszę iść do szkoły!
- A to dlaczego?
- Bo pani powiedziała, że jak ktoś nie odrobi
lekcji, ma się nie pokazywać w szkole.
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