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Tak jak w każdym mieście również w Lublinie znajduje się wciąż  
nieodkryty  dla  przeciętnego  mieszkańca  świat  osób  niepełno-
sprawnych i upośledzonych (w różny sposób i w różnym stopniu).  
Są to zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Nie mamy świado-
mości, że obok nas żyje kilka tysięcy osób wykluczonych ze świata  
normalnego lub żyjących na jego uboczu. (Tomasz Pietrasiewicz)Projekt „Lublin  − wszystkie kolory tęczy”,  zrealizowany przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w 2011 roku, miał na celu integrację dzieci pełno i niepełnosprawnych. W siedmiu placówkach przeprowadzono serię edukacyjnych za-jęć  integracyjnych  dla  dzieci  pełnosprawnych  oraz  niepełno-sprawnych. Warsztaty prowadzono w oparciu o autorskie sce-nariusze  wg  różnorodnych  kluczy  tematycznych  związanychz miastem i  jego przestrzenią  z  wykorzystaniem takich  form jak: słowo, dźwięk, obraz, ruch, zapach, dotyk. W ciągu trzech miesięcy siedem grup dzieci wykonało prace będące wariacją wokół jednego z kolorów tęczy. Integralnym  elementem  projektu  jest  książeczka  edukacyjna, którą właśnie oddajemy Państwu do rąk! 
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Lista placówek, które wzięły udział w warsztatach:1. Publiczne Przedszkole Integracyjne Nr 40, ul. Gospodarcza 182. Przedszkole Nr 11 Specjalne, ul. Młodej Polski 303. Przedszkole Nr 39, ul. Balladyny 144. SP Nr 54 ul. Hirszfelda 6 oraz SP 25, ul. Sieroca 17 5. ZS Nr 4, ul. Bronowicka 26. SP Nr 51, ul. Bursztynowa 227. SP Nr 28, ul. Radości 13 
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Ratownicy kolorów

Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Radości 13 
Koloru fioletowego w pięknym Lublinie poszukiwali siedmio-letni  uczniowie  klasy  integracyjnej,  gdzie  wspólnie  uczą  się dzieci sprawne oraz niepełnosprawne. Szesnastu wspaniałych poszukiwaczy pod czujnym okiem nauczycieli  podczas  pięciu spotkań udowodniło, że świat bez koloru fioletowego jest smu-tny i brak w nim uśmiechu.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Mło-
dzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej, ul. Hirsz-felda 6. 
Koloru  czerwonego poszukiwały  dzieci  z  SOSW  wspólniez dziećmi ze SP nr 25. Dzieci,  które wzięły udział w projekcie,  to uczniowie słabo widzący z  klasy III  (Helena Motyl,  Patrycja  Bożek)  i  klasy IV (Mateusz Król, Hubert Bożek). Dzieci bardzo dobrze odnalazły się w grupie integracyjnej, chętnie wykonywały powierzone im zadania i przy tym razem z dziećmi ze szkoły podstawowej nr 25 świetnie się bawiły.
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Szkoła Podstawowa nr 25 im. Wł. Broniewskiego, ul. Sieroca 17 W poszukiwaniu koloru czerwonego brały udział także dzieci ze SP nr 25. W projekcie brały udział dzieci ze świetlicy szkolnej. Były to uczennice klasy III a  – Ania Kolasa, Karolina Matacz, Karolina Sioma i uczennica klasy II b  – Natalia Kuśmirek. Wszystkie za-jęcia  prowadzone  były  przez  wychowawcę  świetlicy  –  Annę Hetman.  Umożliwienie  naszym  uczniom  pracy  z uczniami niepełnosprawnymi z Ośrodka dla Dzieci Słabowidzących stało się szansą na podjęcie przez wszystkich uczestników projektu aktywności  w  sferze  społeczno-kulturalnej.  Wsparty  został ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, rozwinięte zdolności i za-interesowania dzieci. Zaproponowane zajęcia miały atrakcyjną formę i przyniosły naszym dzieciom wiele radości, a nam nau-czycielom dały wiele satysfakcji.
Zespół Szkół nr 4 im. J. Korczaka, ul. Bronowicka 2
Koloru niebieskiego poszukiwały dzieci z ZS nr 4. W projekcie brały udział klasy: 3a i 3d. Uczniowie byli w wie-ku od 10 do 12 lat. Grupa była bardzo zróżnicowana w każdej sferze  rozwojowej.  W  zajęciach  uczestniczyły  dzieci  zarównow normie  intelektualnej,  z  lekkim  jak  i  umiarkowanym  upo-śledzeniem  umysłowym.  Występują  u  nich  również  deficyty sprzężone,  tj.  Zespół Downa, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD). Dzieci różniły się intelektualnie pod względem: zasobu doświadczeń,  zasobu  wiadomości  ogólnych,  rozwoju  mowy czynnej i biernej, umiejętności czytania i pisania, liczenia, zabu-rzenia spostrzegania wzrokowego i słuchowego. Jednakże naj-większe  trudności  wynikały  z  zaburzeń  rozwoju  procesów 

7



emocjonalno-motywacyjnych i społecznych, którymi dotknięte są niemal wszystkie dzieci w tej grupie.
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II, ul Bursztynowa 22
Koloru pomarańczowego poszukiwały dzieci ze SP nr 51.Program przeprowadzony został w klasie pierwszej (integra-cyjnej). Klasa liczy 14 uczniów. Program był bardzo dobrze do-stosowany do potrzeb wszystkich dzieci, mam na myśli tu dzie-ci zdrowe i te które poruszają się na wózkach. Dzieci podczas zajęć były zaciekawione tym co stanie się za chwilę i  jakie nowe zadania ma dla nich autorka listów.  Były bardzo zadowolone, ale i zdziwione, że ktoś do nich pisze listy,a przecież ich nie zna. To zdziwienie, co niektórym na tyle nie dawało  spokoju,  że  już  na  drugi  dzień  miałam  sprawdzone przez niektóre dzieci, przy pomocy rodziców, informacje gdzie jest Tuppolin. Na wieść o tym, że nie ma takiego miasta na ma-pie zaczęły się rozmowy i pytania do nas nauczycieli, że skoro takie miasto nie istnieje to nie istnieje też Hoppolka, a listy pi-sze pani. Takich problemowych pytań,  zabawnych sytuacji  było wię-cej,  a  to  wymagało  od  nas  znalezienia,  jak  najszybciej  odpo-wiedzi takiej, by utrzymać dzieci w przekonaniu, że to dzieje się naprawdę. Tak więc wstępnie ustaliliśmy, że Hoppolka to nie-polskie imię i może jest to dziewczyna z innego kraju, a pisze do nas po polsku, bo ma rodziców Polaków. Podczas pracy dzieci dzieliły się zadaniami, integrowały we wspólnym działaniu, czerpały z tego radość i satysfakcję. Zaję-cia były zorganizowane tak, by kształtować i rozbudzać twór-czość dziecka. Ogromną radość i zaangażowanie wywołały za-równo prace plastyczne, jak i część społeczna – myślę tu o przy-
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gotowaniu  poczęstunku.  Dzieci  same  zaproponowały  przygo-towanie listy tego,  co kto przynosi na poczęstunek,  by uczto-wanie było wspólne i  każdy mógł się w nie włączyć.  Do dziś chętnie wspominają te dni. Pod koniec zajęć były może trochę zmęczone samym kolorem pomarańczowym, ale listy Hoppolki były zawsze czymś czego słuchały z zaciekawieniem a nawet same czytały.Jako nauczyciel  prowadzący jestem bardzo zadowolona,  że takie zajęcia miały miejsce. Moje zdanie podzielają: nauczyciel wspomagający i współpracujący z nami wolontariusz.
W projekcje wzięły udział również: 
1.Publiczne Przedszkole Integracyjne Nr 40, ul. Gospodarcza 18 – Ratownicy koloru żółtego
2.Przedszkole  Nr  11  Specjalne,  ul.  Młodej  Polski  30  – 
Ratownicy koloru zielonego
3.Przedszkole  Nr  39,  ul.  Balladyny  14  –  Ratownicy  koloru 
niebieskiego 
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Ratownicy zagubionego koloru – scenariusz zajęćPoniżej opisane zabawy ruchowe, plastyczne i nie tylko zostały przygotowane  z  myślą  o  dzieciach,  w  wieku  przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, przebywających w grupach integracyj-nych.Motywem przewodnim cyklu pięciu zajęć jest list dziewczyn-ki o imieniu Hoppolka, która pochodzi z miasta, w którym za-ginął jeden z siedmiu kolorów (żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony,  niebieski,  fioletowy  bądź  indygo  –  w  miejsce  znaku (***) w scenariuszu wpisujemy wybrany przez nauczyciela/-kę kolor).  Zadania,  które  wykonują  wspólnie  dzieci,  skoncentro-wane są wokół dwóch kluczy tematycznych: 1)koloru, 2)przestrzeni (natura, dom, ulica, miasto). Koncentracja na jednym kolorze pozwoli dzieciom na inno-wacyjne  i  twórcze  podejście  do otaczającej  je  rzeczywistości,a także odkrycie w niej lub dostrzeżenie nowych, często zaska-kujących elementów. Natomiast klucz dotyczący przestrzeni po-zwoli dzieciom na uporządkowanie przeżyć i doświadczeń, któ-re będą zbierać podczas zajęć. Głównym  celem  proponowanych  zajęć  jest  pobudzenie  kreaty-wności i twórczości dzieci, możliwość współdziałania w grupie osóbo różnym stopniu sprawności, a także nawiązanie nowych relacji.
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SPOTKANIE PIERWSZE – NATURA

1. Wprowadzenie – list (12 min)Nauczyciel/-ka otwiera przy dzieciach tajemniczy list umiesz-czony w kolorowej kopercie, po czym czyta go dzieciom na głos.
Drogie dzieci z Lublina!

Nazywam się Hoppolka, mam 7 lat, a wyglą-
dam tak: (nauczyciel/-ka  przedstawia  dzieciom  kolorowy, przyklejony na kartce rysunek dziewczynki).

Prezentacja Hoppolki, fot. M. Szejgiec
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Jestem dość wesołą dziewczynką, która bardzo 
lubi wspinać się po drzewach, trzepakach, pło-
tach i po wszystkim innym, po czym da się jesz-
cze wspinać. Ciekawa jestem, czy chcielibyście się 
ze mną pobawić, gdybyście mnie zobaczyli dzi-
siaj w Waszej szkole. Jak widzicie, mam długie 
rude włosy i bardzo kolorowe spodnie. Czy znacie 
te wszystkie kolory, jakie są wymalowane na mo-
ich  spodniach?  Ja  też  je  znam i  muszę  Wam 
zdradzić,  że  bardzo  lubię  wszystkie  kolorowe 
przedmioty,  a  moje  hobby  to  kolekcjonowanie 
guzików w różnych kolorach. Mam już na przy-
kład 100 guzików różowych i 255 guzików brą-
zowych oraz wiele, wiele innych! 

Zapytacie  pewnie,  dlaczego  do Was  piszę  ten 
list.  Otóż  zaraz  Wam  wytłumaczę.  Mieszkam
w mieście  o  ładnej  nazwie Tuppolin,  które  jest 
zresztą bardzo podobne do Waszego miasta Lub-
lina. Mamy swój zamek, mamy urokliwą Starów-
kę z kolorowymi kamieniczkami oraz klimatycz-
nymi  zaułkami,  no  i  mamy  również  szkoły,
a w nich wiele wesołych dzieci. Wszystko wydaje 
się być zatem na miejscu, jednak tak naprawdę 
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mamy wielki, strasznie wielki problem — w na-
szym  mieście  zaginął  kolor  (***).  Popatrzcie 
jeszcze raz na moje zdjęcie! Czy zauważyliście, że 
brakuje tam koloru (***)??!

Rozejrzyjcie się teraz po Waszej klasie szkolnej 
i  poszukajcie  tego  koloru.  Co  znaleźliście?  Czy 
wyobrażacie  sobie,  jak  musi  być  nam  — Tup-
polinianom — smutno bez tego koloru? Mam do 
Was wielką prośbę. Pomóżcie nam odzyskać kolor 
(***)! Czy chcecie nam pomóc? Jeśli tak, to bar-
dzo się  cieszę.  Mam dla Was kilka zadań spe-
cjalnych.  Najpierw  jednak  chciałabym,  byście 
poznali  ulubioną  przez  nasze  Tuppolińskie 
dzieci  bajkę  — bajkę  o  mocy  twórczej.  Posłu-
chajcie.

Hoppolka
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2. Bajka o mocy twórczej (3 min)Dzieci siedzą w kole a nauczyciel opowiada bajkę:Pewna mityczna historia mówi, że kiedy bogowie zakończyli dzieło tworzenia świata, pozostało im jeszcze wiele bezcennej twórczej mocy. Postanowili ukryć ją przed człowiekiem tak, aby jej nie znalazł. Długo zastanawiali się, gdzie ją ukryć. Padły po-mysły  schowania  jej  na  dnie  oceanu  czy  w  głębi  ziemi.  Cie-kawość człowieka nie czyniła tych miejsc bezpiecznymi. W koń-cu bogowie  podjęli  zgodną decyzję.  Ukryli  twórczą  moc tam, gdzie nikt nie będzie jej szukał. We wnętrzu człowieka.
Podobała Wam się ta bajka? Teraz już jesteście 

prawie gotowi, żeby mi zacząć pomagać odzyskać 
zagubiony  kolor  (***).  Najpierw  jednak  jeszcze 
lepiej się poznajcie, byście mogli stanowić zgraną, 
udaną drużynę RATOWNIKÓW KOLORU. 

3. Włóczka (10 min)Dziecko  trzyma  włóczkę  w  kolorze  (***),  w  tym  czasie wymawia  głośno  swoje  imię  i  swój  ulubiony  kolor.  Kiedy skończy  mówić,  rzuca  kłębek  włóczki  do  innego  dziecka, trzymając za koniec sznurka, aby dzieci wiedziały, kto już się wypowiedział.  Każdy  stara  się  zapamiętać,  do  kogo  rzucił włóczkę i na koniec, odrzucając ją, powtarza imię osoby, która wcześniej do niego rzuciła.
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Zabawa z włóczką, fot. M. Szejgiec
Mam nadzieję, że znacie już swoje imiona. Pa-

miętacie  moje  imię?  Zdradzę  Wam  teraz,  że 
chciałabym chociaż na jeden dzień zamienić się 
w jakieś kolorowe zwierzę. Pomyślcie i Wy, w ja-
kie zwierzątko chętnie zostalibyście zamienieni 
na jeden dzień. No, ciekawe...

4. Jakim zwierzęciem chciałbyś być? (15 min)Nauczyciel  przedstawia  dzieciom  obrazki  różnych  zwierząt. Każde z dzieci wybiera to zwierzę, w które chciałoby się zamie-nić  na  jeden  dzień.  Potem  każde  dziecko  wspólnie  z  innymi 
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opowiada o wylosowanym przez siebie zwierzęciu (nazwa, wy-dawane dźwięki, kolor, cechy). Nauczyciel po wypowiedzi o każ-dym rysunku podsumowuje, skupiając się na wymienieniu po-zytywnych cecha danego zwierzęcia wybranego przez dziecko.
Dobrze, moi drodzy ratownicy koloru  — pora 

zacząć ratować kolor (***).  Wyobraźcie sobie na 
początku naszą krainę, w której nie ma tego ko-
loru. Jakie przedmioty, zwierzęta, rośliny utra-
ciły kolor? 

5. Przedmioty bez koloru (5 min)Dzieci  metodą  burzy  mózgów  podają  nazwy  przedmiotów, zwierząt, roślin w zaginionym kolorze. Nauczyciel zapisuje je na dużej kartce (spis tych rzeczy będzie potrzebny na spotkaniu nr 3. pt. „Ulica”)
Czy  już  widzicie,  jak  smutno  jest  w  naszym 

mieście bez tego koloru? Sprawicie mi teraz wiel-
ką, wielką radość, jeśli wykonacie wspólnie duży 
krajobraz, na którym użyjecie jak najwięcej ko-
loru  (***)  Być  może  ja  i  inni  Tuppolińczycy 
wkrótce będziemy mogli zobaczyć ten Wasz obraz
i cieszyć się zagubionym kolorem! 

17



Przedmioty koloru pomarańczowego, fot. M. Szejgiec
6. Krajobraz (20 min) Wykorzystując  różnorodne  materiały  (np.  kredki,  wycinanki, obrazki związane z naturą wycięte uprzednio z gazet, bibułka, guziki  itp.)  w kolorze (***)  i  jego odcieniach,  dzieci  wspólnie zapełniają  kontury  kwiatów,  małych  zwierzątek,  liści,  muszli ślimaka itp., narysowane uprzednio na dużym szablonie przez nauczyciela. 
Jestem pewna, że wykonaliście wspólnie piękny 

obraz! A wiecie, nad czym ja zastanawiam się te-
raz?  Myślę  sobie,  czy  w  Lublinie  pada  śnieg. 
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Pada? No i jeszcze tak myślę sobie, co to byłoby, 
gdyby  któregoś  dnia  spadł  w  Lublinie  śnieg
w  naszym  zagubionym  kolorze,  czyli  kolorze 
(***)? Co można by było zrobić z (***) śniegiem?

Ratownicy koloru fioletowego z Przedszkola, fot. M. Szejgiec
7. Kolorowy śnieg (10 min) Dzieci po kolei próbują odpowiedzieć na te pytania, a nauczy-ciel zapisuje odpowiedzi dzieci na kartkach. 
Mam nadzieję, że dobrze się czujecie w roli ra-

towników koloru.  Na  dzisiaj  muszę  już  powoli 
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kończyć  pisanie  mojego  listu,  bo  mama  woła 
mnie  na  kolację.  Oczywiście,  nie  zjem  dzisiaj 
(???), bo jest w kolorze (***), a tego koloru u nas 
nie  ma.  Znacie  jakieś  inne  potrawy  w  tym 
kolorze?

Pozdrawiam Was serdecznie,
Hoppolka.

P.S.  Ach,  prawie  zapomniałam.  Bardzo  bym 
chciała, żeby pojawił się w Waszej klasie KĄCIK 
KOLORU (***). Chciałabym, abyście przynieśli do 
szkoły jakiś przedmiot, który znaleźliście w Wa-
szym  domu  i  który  ma  ten  kolor.  Stworzymy 
wtedy  kącik  skarbów  (***).  Zgadzacie  się?  Po-
myślcie teraz razem z Waszym nauczycielem, jak 
może wyglądać Wasz kącik koloru (***). Dziękuję 
Wam za przeczytanie mojego listu! Czekajcie na 
kolejny!
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SPOTKANIE DRUGIE – DOM

1. Wprowadzenie – list (5 min)

Drogie dzieci z Lublina!

To znowu ja — Hoppolka. Pamiętacie mnie? Pa-
miętacie, jak wyglądam? I czy pamiętacie, jaki ma-
my problem w mieście Tuppolinie, gdzie mieszkam? 
Cieszę się, jeśli pamiętaliście. Czy pamiętacie, o co 
Was prosiłam ostatnio? Przypomnę Wam, że bardzo 
chciałam, byście  stworzyli  w Waszej  klasie  kącik 
koloru (***). Ciekawa jestem, jakie przedmioty przy-
nieśliście do tego kącika. Opowiecie mi o nich? 

2. Kolorowe przedmioty (15 min)Dzieci  opowiadają  o  przyniesionych  przez  siebie  przedmiotachw kolorze (***), które znalazły w domu. Nauczyciel zadaje dzie-ciom pytania  (na  przykład:  Co to za przedmioty? Gdzie  je  zna-leźliście? Do czego służą? Czy można je zastąpić czymś innym? Itp.)
21



Kochane dzieci! A teraz możecie położyć Wasze 
przedmioty w kąciku koloru. (Dzieci odkładają 
przedmioty). Rozejrzyjcie się po klasie. Czy są je-
szcze inne rzeczy, które moglibyście tam umieś-
cić?

3. Kącik koloru (15 min)Dzieci porządkują przedmioty w kąciku, ozdabiają go przy po-mocy  nauczyciela  kolorowymi  papierami,  bibułkami,  mate-riałami, itp. Następnie poszukują w klasie innych przedmiotów danego koloru i ewentualnie gromadzą je w kąciku koloru (***). 

Przedmioty koloru czerwonego, fot. M. Szejgiec
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Wiecie, co? Mam dla Was niespodziankę. Pa-
miętacie, co jest moim hobby? Jeśli nie, to Wam 
przypomnę  — zbieram kolorowe guziki! Zamie-
ściłam  w  kopercie  trochę  kolorowych  guzików
z mojej kolekcji domowej. Oczywiście, nie ma tam 
guzików koloru (***). Czy podobają Wam się moje 
guziki?  Możecie  je  sobie  teraz  pooglądać  na 
wszystkie możliwe strony.

4. Guziki Hoppolki (10 min)Dzieci oglądają i  dotykają guziki.  Następnie zgodnie z polece-niami nauczyciela dzielą je na: a) małe i duże; b) z dwiema dziurkami i z czterema dziurkami; c) wg kolorów.  
Pomyślcie  teraz,  w jakich miejscach w domu 

można znaleźć guziki? 
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Zabawa z guzikami, fot. M. Szejgiec
5. Domowe guziki (5 min)

 Dzieci  metodą  burzy  mózgów  wymieniają  wszystkie  miejscaw domu, w których można znaleźć guziki. Nauczyciel/-ka zapi-suje je na tablicy. 
Moi drodzy! A teraz mam dla Was bojowe za-

danie.  Już  wiecie,  że  kocham  guziki,  ale  nie 
mam ani jednego guzika w kolorze (***). Proszę 
serdecznie,  niech każde z Was zaprojektuje  dla 
mnie specjalny guzik w tym kolorze. Dacie radę?
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6. (***) guziki (20 min)Dzieci  przy  pomocy  dostępnych  materiałów  (bibułki,  wyci-nanki, kredki) ozdabiają wycięte z grubego papieru guziki.

Malowanie guzików przez Ratowników koloru czerwonego, fot. M. Szejgiec
Moi  drodzy  koledzy  i  koleżanki!  Chciałam 

Wam  jeszcze  się  pożalić,  że  nie  tylko  brakuje
u nas w Tuppolinie (***) guzików! Nie mamy też 
domów, które mają ściany w takim kolorze. Lu-
dzie malują swoje ściany na różne kolory, ale nie 
na (***). To straszne! Ale może Wy nam pomożecie
i zaprojektujecie taki domek w kolorze (***)?
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Guziki koloru czerwonego, fot. K. Dobosz

26



7. (***) Dom (20 min)Dzieci wspólnie kolorują na (***) ścianę naszkicowanego na du-żych rozmiarów papierze domu (z dachem, oknami, drzwiami, płotem  itp.)  Następnie  dzieci  wycinają  z  kolorowych  gazeti książeczek możliwych mieszkańców tego domu i przyklejają te obrazki  w miejscach,  w  których  są  okna,  w  drzwiach  domu, przy płocie, na dachu itp. 

Malowanie domu w kolorze czerwonym, fot. M. Szejgiec
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Drogie dzieci! Kończę już mój dzisiejszy list do 
Was.  Mama poprosiła  mnie,  żebym posprzątała 
swój pokój. Rzeczywiście, jest tu trochę bałaganu 
— wszędzie,  gdzie  tylko  okiem sięgnąć,  poroz-
rzucane są  kolorowe guziki!  Życzcie  mi  powo-
dzenia w sprzątaniu. 

Pozdrawiam Was,
Hoppolka.

Prezentacja wyniku pracy Ratowników koloru czerwonego, fot. M. Szejgiec
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SPOTKANIE TRZECIE – ULICA

1. Wprowadzenie – list (5 min)

Kochane dzieci z Lublina!

To znowu ja, Hoppolka. Dzisiaj znowu poproszę 
Was o pomoc — jesteście przecież ratownikami koloru 
(***), który zaginął w moim mieście.  Na początku 
chciałabym Wam jednak opowiedzieć o moim ko-
chanym dziadku Seppulinie, który był osobą bardzo 
radosną i pomocną dla swoich przyjaciół. Mam tu 
jego zdjęcie  — zobaczcie,  jaki był wesoły.  Chętnie 
pracował i dzielił się z innymi tym, co miał. Pew-
nego dnia postanowił wybrać się na wielką wyprawę. 
Wymyślił sobie, że pozna i zapamięta wszystkie naz-
wy ulic, jakie są w Europie! Wyobrażacie sobie, jakie 
to było wielkie wyzwanie! Zastanawiam się, jak Wy, 
ratownicy  koloru,  poradzilibyście  sobie  w  takiej 
długiej podróży.

29



30



1. Bajka o podróżniku (15 min)Nauczyciel zadaje dzieciom pytania związane z podróżą. Przy-pomina, że ich zadaniem będzie poznanie wszystkich nazw ulic w Europie. Pyta więc o to:
s co powinni wziąć ze sobą w taką podróż?
s czego brać nie muszą?
s jakie trudności mogą pojawić się w czasie podróży?
s co dzieci by wzięły, gdyby mogły zabrać tylko jedną rzecz?

Czy wiecie, że jedną z ulic, jaką mój dziadek 
poznał w podróży, była ulica (***). I wiecie co? 
Dziadek opowiedział mi, że na tej ulicy rzeczy-
wiście  sporo  budynków,  ludzi,  znaków  drogo-
wych, roślin, zwierząt itd. miało kolor (***). To 
musiała być ciekawa ulica, prawda? Spróbujcie 
teraz  wyobrazić  sobie  taką  ulicę  i  stworzyć  jej 
projekt na papierze.

2. (***) Ulica (20 min)Z kolorowych gazet dzieci wycinają przedmioty, ubrania, zwie-rzęta itp. które mają w sobie dużo koloru (***). Następnie do-klejają te przedmioty do dużego arkusza papieru, na którym na-szkicowanych  jest  kilka  budynków  (np.  sklepy  z  witrynami) znajdującymi się przy drodze). Dzieci następnie kolorują wolne przestrzenie za pomocą koloru (***) oraz innych kolorów. 
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Malowanie ulicy, fot. M. Szejgiec
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Jak już Wam mówiłam, mój dziadek był bar-
dzo wesołą osobą. Jego ulubioną zabawą było ro-
bienie śmiesznych min, gdy chodził europejskimi 
ulicami, przez co bardzo rozśmieszał innych lu-
dzi. Może Wy też pobawicie się teraz w robienie 
śmiesznych minek?

3. Śmieszne miny (10 min)Każde dziecko wymyśla śmieszną minę, którą prezentuje pozo-stałym osobom. Dzieci kolejno prezentują swoje miny, a reszta, siedząc w kółku, powtarza je. 
Ciekawe, czy znacie takiego malarza, który na-

zywał się Max Rothko. Był artystą uwielbianym 
przez mojego dziadka. Być może Wasza Pani po-
każe Wam teraz jakieś jego obrazy. Co o nich są-
dzicie? Podobają Wam się? Wyobraźcie sobie, że 
nasze znaki drogowe są bardzo podobne do obra-
zów tego malarza. Oczywiście, są też bardzo ko-
lorowe. Proszę Was dzisiaj, byście zaprojektowali 
nowe znaki dla naszego miasteczka.  Proszę Was 
jednak, byście użyli jak najwięcej naszego zagu-
bionego koloru. Dacie radę?
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Mały Ratownik Koloru, fot. M. Szejgiec
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4. Znaki drogowe – Rothko (20 min)Dzieci dostają wycięte z papieru białe kwadraty; na kwadratach tych narysowane są czarnymi mazakami dwa,  trzy inne kwa-draty, wokół których są wolne przestrzenie – dzieci wyszukują największy z tak naszkicowanych kwadratów i kolorują go pa-stelami na kolor (***) – pozostałe kwadraty kolorują wedle uz-nania; w ćwiczeniu tym dzieci MOGĄ wychodzić za linie – na-uczyciel  powinien to zaznaczyć. Następnie dzieci doklejają do pokolorowanych kwadratów słomki do napojów – w ten sposób powstają znaki, które można trzymać w dłoni 

Mała Ratowniczka Koloru, fot. M. Szejgiec
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Cieszę się bardzo, że udało Wam się stworzyć 
nowe znaki drogowe dla naszego miasteczka. Kto 
wie — może je kiedyś wykorzystamy? Może będą 
one oznaczały nowe trasy spacerów lub miejsca 
parkingowe? A teraz chcę Wam opowiedzieć jesz-
cze jedną historię na temat mojego dziadka. Otóż 
mój  dziadek  na  każdej  ulicy,  którą  odwiedził
w  podróży,  zostawiał  koło  znaków  drogowych 
zagadki dla mieszkańców miasta. Był on bardzo 
utalentowany w układaniu zagadek — wymyślał 
chyba z dziesięć zagadek na minutę! Chciałabym 
Wam teraz  wyznać  tajemnicę,  jak  układał  za-
gadki mój dziadek. Może razem ułożymy zagadki 
o  różnych  rzeczach  i  istotach  w  kolorze  (***)?
A potem moglibyśmy te zagadki zostawić na ulicy 
(***). Co Wy na to? Znajdźcie teraz listę przed-
miotów (***), którą stworzyliście po przeczytaniu 
mojego pierwszego listu. Macie już? Teraz przed-
stawię  Wam  magiczną  listę  pytań  dotyczących 
rzeczy  stworzoną  przez  dziadka  Seppullina, 
dzięki której dziadek tworzy zagadki.
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5. Definicje wg metody dziadka Seppullina (20 min)Dzieci  opisują  kilka  przedmiotów z  listy  stworzonej  podczas pierwszego spotkania według listy pytań zamieszczonej  w li-ście. Nauczyciel/-ka pyta dzieci o opisywany przedmiot/istotęi zapisuje ich odpowiedzi na następujące pytania: 1)Co jeszcze ma taką wielkość jak ta rzecz?2)Co może robić w wodzie?3)Co z tą rzeczą może robić człowiek?4)Czy może zmienić kolor? Kiedy go zmienia?5)Gdzie można spotkać tę rzecz?6)Czego prawdopodobnie nie lubi ta rzecz?W ten sposób powstają definicje rzeczy zgodnie z metodą defi-nicyjną dziadka Seppullina, np.:  niebo  –  ma  wielkość  niepodobną  do  żadnej  innej  rzeczy,w wodzie może się odbijać, człowiek może po nim latać samo-lotem,  zmienia  kolor  zależnie  od  pogody,  można  je  spotkać wszędzie, chyba nie lubi, gdy się puszcza fajerwerki; banan – ma wielkość podobną do ogórka, w wodzie zatonie, człowiek może go jeść, a może się też na nim poślizgnąć, zmie-nia kolor, gdy poleży dłużej, można go spotkać w sklepach spo-żywczych, szczególnie nie lubi, gdy się go obiera.Na podstawie tych definicji tworzone są następnie zagadki („Co to jest? Ma wielkość podobną do ogórka, w wodzie zatonie...” itp.), które będzie można przedstawić dzieciom na zakończenie zajęć oraz zadać gościom podczas piątego spotkania – Święta Koloru.
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Drodzy koledzy i koleżanki! Mam nadzieję, że 
spodobała  Wam  się  metoda  tworzenia  zagadek 
według dziadka Seppullina. Teraz możecie sami 
tworzyć zagadki, kiedy tylko chcecie! A ja tym-
czasem kończę mój list, bo biegnę na ulicę Ko-
lorową, gdzie mieszka mój kolega Pollo. Idziemy 
razem na kolorową karuzelę (oczywiście, nie ma 
na niej żółtego koloru! I to jest smutne!).

Pozdrawiam Was,
Hoppolka
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SPOTKANIE CZWARTE – MIASTO

Kochane dzieci z Lublina! 

Witam  Was  ponownie!  Dzisiaj  cały  dzień
w  szkole  malowaliśmy  różnokolorowe  domki. 
Teraz mam ręce całe upaćkane w farbach. Cie-
kawe, czy dzieci w Lublinie mają podobne ręce 
do  dzieci  z  Tuppolina?  Hmmm...  Może  się  tego 
dowiem,  jeśli  odrysujecie  swoje  dłonie  koloro-
wymi kredkami na dużej kartce.

1. Dłonie (15 min)Dzieci dostają jeden duży arkusz papieru i kredki. Każde z nich na  kartce  odrysowuje  swoją  dłoń  i  może  ją  pokolorować. Między odbiciami rąk zostaje dużo wolnego miejsca, więc dzieci zastanawiają  się,  jak  mogą  połączyć  dłonie  i  jak  zapełnić pozostałą część arkusza. Następnie kończą rysunek.
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Dłonie, fot. M. Szejgiec
Zanim po raz kolejny zaczniecie  dzisiaj  po-

magać Tupollińczykom i ratować zagubiony ko-
lor (***), zadam Wam zagadkę stworzoną przez 
dziadka Seppulina. Co to jest? Ma dużą wielkość 
w rzeczywistości, a małą wielkość na mapie, gdy 
je zaleje woda, nazywamy to jego powodzią, czło-
wiek może w nim mieszkać, może z niego wyjeż-
dżać, może je zwiedzać, kolory swoje zmienia np. 
wtedy, gdy ludzie przemalowują domy i sklepy, 
bardzo nie lubi, gdy są w nim korki uliczne. Czy 
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już wiecie co tu jest? Tak! To miasto! Mam dla 
Was wielkie  zadanie – stworzenie (***)  Miasta. 
Najpierw jednak odpowiedzcie na pytania zwią-
zane z miastem. Zamieściłam je w kopercie.

2. Miasto – pytania (5 min)
 Dzieci odpowiadają na pytania:1)Z czego jest zbudowane każde miasto? 2)Co jest w mieście, czego nie ma na wsi?3)Co jest na wsi, czego nie ma w mieście?4)Od czego zaczęlibyście budowę miasta?

Moi drodzy ratownicy koloru,  a teraz weźcie 
duży  arkusz  papieru,  kredki,  różnej  wielkości 
pudełka i wspólnie zbudujcie (***) Miasto!

3. Miasto – budowa (45 min)Dzieci wspólnie na dużym kartonie rysują ulice, skrzyżowania, chodniki.  Następnie  nauczyciel  pyta  o  to,  jakie  budynki  sąw mieście, co widzą, idąc np.  do szkoły? Dzieci biorą przygo-towane wcześniej pudełka np. po lekach, herbacie itp. i oklejają je na „ich kolor”/malują/ozdabiają. Ważne, aby pudełka różniły się  wielkością,  a  były  ozdabiane w jednym odcieniu/kolorze. Dzieci umieszczają pudełka na planszy i szukają nazwy dla mia-sta. 
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Makieta miasta w kolorze zielonym, fot. M. Szejgiec
Mam nadzieję,  że  jesteście  zadowoleni z Wa-

szego  (***)  Miasta.  Pewnie  jest  bardzo  (***)
i  wszystkie  budynki  są  właśnie  takiego  koloru. 
Zastanawiam się teraz, czy łatwo będzie się mie-
szkańcom  poruszać  się  w  takim  mieście,  gdzie 
wszystko  jest  takie  samo.  Jak  Wy  myślicie?  Co 
można by zrobić, aby było łatwiej się poruszać?
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4. Znaki miasta (25 min)Nauczyciel/-ka może podpowiedzieć dzieciom, że warto teraz użyć innych kolorów i pewnych znaków, napisów, by oznaczyć budynki w mieście (apteki, sklepy, kioski, szkoły itp.). 
No i co? Udało Wam się zrobić coś, by łatwiej było się od-
naleźć w tym mieście? Ja myślę, że nasz świat jest bardzo 
ciekawy właśnie przez to, że można w nim spotkać różne 
kolory, różne rośliny, zwierzęta. Wszystko jest takie różne! 
Nawet my, ludzie, bardzo się różnimy i dzięki temu na 
świecie jest ciągle dużo do poznania i do odkrycia! No
i możemy sobie nawzajem pomagać! Tak jak Wy, moi 
drodzy ratownicy koloru, pomagacie cały czas nam w od-
zyskiwaniu koloru (***). Czy Wasz/-a nauczyciel/-ka też 
zgadza się ze mną, że różnorodność rzeczy na świecie jest 
bardzo dobrą rzeczą. Spytajcie jej! 

Dzisiaj już kończę, ale chciałabym zaprosić Was do 
wspólnego Świętowania Koloru (***). Może podczas naszego 
kolejnego spotkania urządzimy wspólnie Święto Koloru 
(***). Co na to Wasz/-a nauczyciel/-ka? Zgadza się? Po-
rozmawiajcie z nią teraz o tym. Będzie bardzo wesoło!

Do usłyszenia!
Hoppolka!
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SPOTKANIE PIĄTE – ŚWIĘTO KOLORUDzieci przebierają się tego dnia w stroje, które mają w sobie jak najwięcej  elementów danego koloru.  Na spotkanie  z  kolorem zaproszeni  mogą  być  rodzice,  dzieci  z  innych  klas,  inni  nau-czyciele  itp.  Dzieci  prezentują  wykonane  przez  siebie  prace (można  stworzyć  specjalną  galerię  prac).  Być  może  uda  się zorganizować poczęstunek dla dzieci i  dla gości,  który będzie miał  wiele  składników  koloru,  na  którym  koncentrowały  się dzieci podczas dotychczasowych zajęć. Ciekawe byłoby też ze-branie na ten dzień utworów muzycznych, w których pojawia się  słowo nazywające  dany kolor  („Więc  chodź,  pomaluj  mój świat na żółto i na niebiesko”, „Czerwone korale” itp.). Jednymz punktów programu mogą też być zagadki dla gości ułożone wcześniej przez dzieci.

Święto koloru czerwonego, fot. M. Szejgiec
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Święto koloru żółtego, fot. M. Szejgiec
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Drodzy  mali  lubelscy  Ratownicy  Koloru!  
Drodzy rodzice i goście moich przyjaciół!

To już mój ostatni list do Was – wykonaliście 
prawie wszystkie ważne zadania związane z od-
zyskiwaniem koloru (***).  Przypomnę Wam, jak 
wiele  dla  nas  zrobiliście.  Stworzyliście  piękny 
krajobraz  z  (***)  kolorem,  wykonaliście  Kącik 
Koloru  (***),  zaprojektowaliście  specjalnie  dla 
mnie kolorowe guziki, a także znaki drogowe od-
powiednie  na  ulicę  (***).  Na  dzisiaj  mam dla 
Was  już  ostatnie  zadanie.  Zajrzyjcie  dobrze  do 
koperty. W środku jest w niej duży rysunek tęczy. 
Niestety, nie mogliśmy pokolorować jednego pas-
ka,  bo  przecież  nie  mamy  koloru  (***).  Poko-
lorujecie go teraz wspólnie dla nas? 
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1. Tęcza (10 min)Dzieci kolorują i ozdabiają dostępnymi materiałami jeden bez-barwny pasek tęczy. 

Ratownicy koloru czerwonego malują tęczę, fot. M. Szejgiec
Dziękuję Wam za pomoc! Tęcza jest prezentem 

dla Was! Może uda mi się kiedyś Was odwiedzić
i ją zobaczyć! I znowu będę mogła podziwiać za-
gubiony kolor (***). Dzisiaj świętujcie, dobrze się 
bawcie, pokażcie Waszym gościom wszystkie wy-
konane prace, pokażcie rodzicom Kącik Koloru, 
tańczcie  do  kolorowych  piosenek  i  jedzcie  ko-
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lorowe  potrawy!  Może  też  zadacie  Waszym  go-
ściom zagadki ułożone metodą mojego dziadka?? 
Ciekawe, czy zgadną! Róbcie dziś też dużo zdjęć! 
Może je kiedyś zobaczę!

Serdecznie Was pozdrawiam z naszego pięknego 
Tuppolina!

Dziękuję za pomoc, będę o Was pamiętać!
Wasza mała wesoła przyjaciółka,

Hoppolka

Ratownicy koloru malują tęczę, fot. M. Szejgiec
48



2. Zabawa, prezentacja prac, zagadki dla gości itp. (ok. 
80 min)

Ratownicy koloru pomarańczowego, fot. K. Romanowska
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Mamo, mamo! – zawołała Zosia – Kup mi lizaka, o tego, 
tego dużego!

Dobrze, kochanie – odparła mama kładąc na murku dwa małe,  
zielone listki i trzy kamyczki.

Integracja przez zabawę 
Karolina RomanowskaZamykając oczy, przypominamy sobie, kiedy mając po kilka lat biegaliśmy po podwórku i wymyślaliśmy, w co tym razem będziemy się bawić, a pomysłom nie było końca. Z czasem na-sze zabawy się zmieniały. Zaczynaliśmy od samotnego lepienia babek z piasku, by w końcu zagadać kolegę lub koleżankę czy pożyczy grabki. Potem huśtaliśmy się na huśtawkach – przecież im wyżej tym lepiej! W końcu spotykaliśmy się by grać w cho-wanego albo w dom. Wymyślaliśmy zagadki i rebusy, by w koń-cu znaleźć swoje hobby. Jakże ubogie byłoby nasze życie gdyby nie było w nim zabawy... Jednak  oprócz  przyjemności,  jaką  sprawiała  nam  zabawa, pełniła  ona zdecydowanie  więcej  zadań niż  mogliśmy sądzić. Oprócz tego, że zabawa rozwija ruchowo, to także uczy, rozwija naszą wyobraźnię, myślenie, pokazuje role, jakie kiedyś będzie-my podejmować. Zabawa... dla dziecka jest jego główną aktyw-nością, całe życie jest zabawą, a przygotowuje do dalszego ży-cia. No dobrze, ale czym właściwie jest zabawa? Można powie-dzieć, że jest to coś, co sprawia nam przyjemność, odpręża. Ale 
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czy to wystarczy do określenia, czym jest? Zdecydowanie nie! Na początek,  zawróćmy uwagę na to,  jakie możemy wyróżnić zabawy (Truskolaska, 2007). Najprostszy podział, jaki przycho-dzi do głowy to zabawy indywidualne, grupowe i zbiorowe. In-dywidualne, wiadomo, kiedy dziecko lub osoba dorosła wyko-nuje czynność samodzielnie.  Oczywiście możliwy jest kontaktz  innymi  osobami,  ale  nie  jest  on  konieczny,  np.  gry  kom-puterowe, planszowe, słuchanie muzyki, pływanie czy zbieranie znaczków.  Zabawy  grupowe  zakładają  istnienie  grupy,  czyli niewielkiej zbiorowości, która spotyka się w jakimś celu (może być nim sama zabawa), ma swojego lidera i cechy,  które cha-rakteryzują właśnie tą grupę, np. ubiór czy sposób zachowania. Zabawy zbiorowe natomiast, to te, w których uczestniczy duża grupa osób, gdzie osoby nie mają możliwości poznania się ze wszystkimi i w związku z tym nastawieni są nie na relację, ale np. na jakieś widowisko – mecz piłki nożnej lub występ arty-styczny w cyrku. Należy jednak pamiętać, że w dużych grupach mogą tworzyć się mniejsze, nastawione na budowanie relacji.Skupiając się na zabawach dziecięcych zauważamy, że psy-chologia  rozwojowa  wyróżnia  kilka  rodzajów:  zabawy  tema-tyczne,  manipulacyjne i  konstrukcyjne,  ruchowe oraz  zabawyi gry dydaktyczne.Zabawy  tematyczne  są  związane  z  przyjmowaniem  przez dzieci  określonych  ról.  Dziecko  naśladuje  zachowania,  czyn-ności  i  relacje,  które  podejmują  dorośli  w  określonych  sytu-acjach.W  zabawach  konstrukcyjnych  chodzi  o  układanie  i  budo-wanie  z  różnych  elementów:  klocków,  puzzli,  kamyków  itp., gdzie oprócz przyjemności z budowania, ważny jest także efekt. Dzieci młodsze całą swoją uwagę skupiają na samym fakcie bu-dowania, co określa się zabawą manipulacyjną, a produkt, jaki 
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powstaje, jeszcze nie jest istotny.W zabawach ruchowych ważne jest, aby zaangażowane było najlepiej całe ciało, a przynajmniej jak największa grupa mięśni np. bieganie, skakanie, pływanie. Jest to przeciwieństwo zabaw konstrukcyjnych, gdzie istotne są ruchy rąk i palców.Oddzielną grupę stanowią gry i zabawy dydaktyczne. Służą one procesowi nauczania i  uczenia się dziecka. Najczęściej są organizowane przez nauczycieli,  bądź rodziców, ale ich cechą charakterystyczną są zasady i reguły obowiązujące podczas za-bawy, będą to np. zagadki, rebusy czy loterie.Ponadto warto wspomnieć o dziecięcej twórczości, która jed-nak w literaturze nie jest traktowana jako zabawa (Truskolaska, 2007).  Przede wszystkim jest  to twórczość  plastyczna:  malo-wanie, rysowanie, wyklejanie. Jednakże biorąc pod uwagę to, że wielokrotnie tym aktywnościom towarzyszy radość,  można ją uznać za pewien rodzaj zabawy.Inne zabawy tj. gry zręcznościowe, np. kapsle, czy gry pro-babilistyczne  np.  gry  planszowe,  są  kolejną  grupą  określaną mianem gier dziecięcych, z którymi oprócz przyjemności z wy-granej wiąże się także napięcie związane z przegraną czy ocze-kiwaniem na dalsze wydarzenia. Ponadto dzieci jak dorośli or-ganizują zabawy towarzyskie  – wróżby andrzejkowe, czy inne gry fabularne podczas bali karnawałowych i dyskotek.Na tej podstawie już można zbudować definicję zabawy. Jed-nak, aby była ona pełniejsza warto zwrócić uwagę na funkcje, jakie zabawa pełni w życiu dziecka. E. Claparde (Truskolaska, 2007) wymienia dwie główne fun-kcje:  zastępczą  i  przygotowawczą.  Zastępcza,  czyli  działanie, wykonywanie  przez  dziecko  czynności  „na  niby”,  których  ze względu na swój wiek robić jeszcze nie może. Przygotowawcza, polega na tym, że dziecko przygotowuje się do przyszłej aktyw-
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ności  życiowej,  rozwija  swoje  spostrzeganie  czy  uczenie  się,a  także  funkcje  specjalne:  walki,  miłość,  towarzyskość,  naśla-downictwo.Warto w tym miejscu wspomnieć o rozwoju emocjonalnymi społecznym dziecka (Dygmara, Górniok-Naglik, Uchyła-Zroski, 2009). Dziecko w swoim zachowaniu, jest bardzo spontaniczne, wyraża siebie w odniesieniu do tego, co czuje w danej chwili. Poprzez zabawę może doświadczyć emocji przyjemnych, które będą mu się  podobały – radość,  satysfakcja,  spełnienie i  tych trudnych, z którymi będzie musiało sobie poradzić – złość czy smutek.  Dziecko  może  także  w  bezpiecznych  warunkach,  bo przecież wie, że to wciąż zabawa, doświadczyć tego, co czuje in-ne dziecko w tej  sytuacji.  To uwrażliwia je  na drugiego czło-wieka, jego potrzeby, czy cierpienie, a także rozwija empatię.Natomiast  przyjmowanie  różnych  ról,  uczy  dziecko  obra-cania  się  w  świecie,  do  którego  będzie  kiedyś  należało  jako człowiek dorosły. Uczy dostrzegać różne rozwiązania w wielu sytuacjach, a także pokazuje jak nawiązywać nowe relacje. Toz kolei kształtuje jego osobowość. W związku z tym poprzez za-bawę dziecko zaspokaja swoje potrzeby, a jednocześnie buduje swój kapitał na przyszłość.I  czym w końcu jest  zabawa? Co rzeczywiście  jest  istotne przy zabawie? Powyżej pojawiły się takie stwierdzenia jak: ra-dość, napięcie, cel, rozwój. W efekcie można stwierdzić, że za-bawa  jest  aktywnością,  której  towarzyszy  nie  tylko  radość, przyjemność i odprężenie, ale także napięcie. Poza tym celem zabawy jest zabawa sama w sobie, czyli wykonywanie tej akty-wności.  Ponadto prowadzi ona do rozwoju dziecka w sferach m.in. emocjonalnej, społecznej czy poznawczej. Kolejnymi pytaniami, które zwracają uwagę są: czym jest in-tegracja  i  po  co  integrować ludzi  ze  sobą,  czyli  co  integracja 
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nam daje? Definicje integracji różnią się między sobą, w zależności od tego, jakiej dziedziny nauki dotyczą. Integracja gospodarcza po-lega  na  zacieśnianiu  współpracy  ekonomicznej  przez  kilka państw  (min.  dwa).  Celem  jest  scalenie  gospodarek  narodo-wych i stworzenie jednego organizmu gospodarczego poprzez eliminowanie barier ograniczających współpracę i  rozwój go-spodarczy. Natomiast integracja systemów, np. komputerowych czy administracyjnych polega na zespalaniu ze sobą tych syste-mów tak, aby mogły nawzajem korzystać ze swoich zasobów. Dalej integracja społeczna, czyli włączanie do zasadniczej części społeczeństwa, grup mniejszościowych, aby wszyscy mogli ko-rzystać z tych samych praw i mieli te same możliwości rozwo-jowe. W reszcie integracja w pedagogice specjalnej jest wielo-kierunkowym  działaniem,  które  ma  na  celu  włączenie  osóbz niepełnosprawnością w zwykłe formy życia osobistego i spo-łecznego.Z tych wszystkich definicji możemy wywnioskować, że inte-gracja  jest  działaniem,  które  polega na  zacieśnianiu,  scalaniui  włączaniu  osób,  organizacji,  procesów przemysłowych i  in-nych jednostek, przez ich współpracę ze sobą i rozwój indywi-dualny, aby obie (lub więcej) strony mogły korzystać z tych sa-mych praw, nawzajem ze swoich zasobów oraz miały te same możliwości rozwojowe. Jak widać w powyższych definicjach in-tegracja może odbywać się na wielu poziomach – organizacji, państw i może dotyczyć wielu dziedzin życia. Dla nas ważna jest jednak  integracja  osób,  szczególnie  na  poziomie  niewielkiej grupy społecznej. Jak się okazuje, nie jest to proces łatwy. Jed-nak  warto  się  zastanowić,  jakie  efekty  daje  integracja.  Pier-wszym, który jest widoczny już na początku procesu jest zmnie-jszenie lęku. Wiąże się to z poznaniem tego, czego nie znamy. 
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Pierwszym etapem integracji jest zapoznanie się. Zaczynając od zwykłego: „Cześć, nazywam się Marek! A Ty, kim jesteś?”, prze-kazujemy drugiej osobie bardzo dużo informacji.  Po pierwsze jest to sygnał o gotowości do kontaktu, po drugie mówimy: ja jestem osobą, która ma na imię Marek, po trzecie zauważamy, że przed nami także siedzi osoba, o której – po czwarte – czegoś chcemy się dowiedzieć, jesteśmy otwarci na osobę przed nami.Podczas procesu integracji poznajemy nie tylko tych, z któ-rymi współpracujemy, ale także poznajemy sami siebie. Dowia-dując  się  czegoś  o  drugiej  osobie,  doświadczamy  także  tego,w czym sami jesteśmy mocni, a z czym sobie nie potrafimy po-radzić, czyli poznajemy swoje mocne i słabe strony, uczymy się także gdzie szukać pomocy, przez co wzrasta nasza samoocenai poczucie własnej wartości. Poza tym dobra integracja buduje silne zaufanie w grupie. Osoby czują się bezpiecznie w swoim towarzystwie i na tej podstawie ich współpraca i rozwój może przebiegać w sposób harmonijny. W grupie, w której czujemy się  bezpieczni  łatwiej  poradzić  sobie  z  trudnymi  sytuacjamia w konsekwencji z emocjami, które są dla nas trudne, ponie-waż  czujemy  się  akceptowani  przez  nasze  otoczenie.  Oprócz rozwoju  emocjonalnego  danej  jednostki  doświadczamy  roz-woju  w  sferze  społecznej.  Na  początku,  podczas  pierwszego etapu procesu,  w grupie panuje harmonia,  każdy zna lub po-znaje  swoje  mocne i  słabe  strony oraz  szuka granic  –  zasta-nawia się, na co może sobie pozwolić w tej grupie. Kiedy jednak przychodzi do momentu podjęcia jakiejś decyzji może się oka-zać, że poszczególne osoby mają różne podejście do sprawy, in-ne zdania, inne potrzeby. Pojawia się konflikt, który należy roz-wiązać. Kiedy grupa rozwiąże wspólnie dany konflikt, okaże się, że jest zdecydowanie bardziej zintegrowana niż na początku. Na koniec należy zauważyć,  że człowiek jest  stworzeniem, 
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które żyje w grupie i zwyczajnie potrzebuje utrzymywać kon-takty z innymi ludźmi. A zatem poprzez integrację grupy, której jesteśmy członkami, możemy zaspokajać swoje potrzeby i oka-zuje  się,  że  będą  to  wszystkie  potrzeby  z  piramidy  Maslowa oprócz tych najbardziej podstawowych – fizjologicznych. O po-trzebie  bezpieczeństwa  i  przynależności  napisane  jest  wyżej. Potrzeba uznania – znając swoje mocne i słabe strony, w grupie, w której czujemy się bezpiecznie bez problemów podejmiemy się zadania, które może podnieść nasz prestiż. I sam szczyt pira-midy – potrzeba samorealizacji, tam, gdzie czujemy się dobrze, możemy się rozwijać. Choćby nasze hobby było bardzo kontro-wersyjne czy innowacyjne, to i tak nasza grupa będzie nas ak-ceptowała. Co znowu powoduje wzrost poczucia własnej war-tości i samooceny.Podsumowując, jeśli grupa, do której należy dziecko nie bę-dzie dobrze zintegrowana, to nie będzie ono miało tak dużych możliwości rozwojowych, jak dzieci z podobnych grup, ale le-piej zintegrowanych. Cały proces rozwoju, szczególnie w sferze społecznej będzie trwał znacznie dłużej,  a to w konsekwencji może spowodować wolniejszy rozwój w innych sferach. W swo-jej pracy spotkałam się z dziećmi, które niewłączone do grupy, np. klasowej stawały się agresywne. To było zamknięte koło, bo inne  dzieci,  z  agresywnym  kolegą  czy  koleżanką  wcale  nie chciały  się  bawić,  co  powodowało  spadek  poczucia  własnej wartości  i  samooceny  u  tego  dziecka  i  znów  wzrost  agresji,a także nie były zaspokajane jego potrzeby– przede wszystkim potrzeba przynależności.No dobrze, ale dlaczego właściwie integrować poprzez zaba-wę? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Zabawa jest dla dziecka jego sposobem na życie, jego życie jest zabawą. Tam czuje się bezpiecznie, wie, że zawsze może przerwać zabawę, by 
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potem do niej wrócić. I dlatego, widząc jak ona jest ważna dla dzieci, możemy ją wykorzystywać do tego, aby świadomie prze-kazywać im wiedzę i umiejętności, właśnie w warunkach, które są dla tego dziecka najbardziej  naturalne i  bliskie.  Atmosfera zabawy jest miła i przyjemna, dlatego dzieci chętniej włączają się w takie aktywności. I w związku z tym, chcąc poruszyć tru-dny dla  nich  temat,  można  poprzez  zabawę,  tak  jak  poprzez metaforę,  zniwelować  napięcie,  które  towarzyszyłoby  rozmo-wie wprost, na którą często dziecko nie jest gotowe. Ponadto okazuje się, że poprzez doświadczenie uczymy się najszybciej,a kiedy towarzyszy temu radość i dobra zabawa, efekty na pew-no będą widoczne. Po pierwsze będą to silniejsze więzi społe-czne między dziećmi, które to więzi wpłyną na poczucie bezpie-czeństwa, a to z kolei  na ich dalszy rozwój.  Po drugie,  dzieci znajdą swoje miejsce w grupie, w której będą się dobrze czuły, przez co chętniej będą angażowały się w różne działania. Co jest ważne podczas integracji przez zabawę? Po pierwsze, dobra zabawa, dlatego należy pamiętać, aby to zabawa była ce-lem, aby towarzyszyły jej przyjemne emocje. Po drugie, wew-nętrzna motywacja, która niejednokrotnie jest trudna do wzbu-dzenia w uczestnikach. Jednak, jeżeli jako nasz główny cel pos-tawimy zabawę, to zdecydowanie łatwiej będzie nam tę moty-wację wywołać. Po trzecie, ćwiczenia i zabawy, które mają jasno określony cel i zasady. Po czwarte, dostosowanie tych zabaw do wieku uczestników! Dzieci w wieku przedszkolnym będą bawi-ły się inaczej niż dzieci w podstawówce, a już zupełnie inaczej niż gimnazjaliści czy młodzież w liceum.I na koniec pytanie, na czym polega integracja dzieci z nie-pełnosprawnością  i  dzieci  pełnosprawnych.  Odpowiedź  jest bardzo prosta, polega na tym samym, co integracja dzieci peł-nosprawnych,  bo dzieci  z  niepełnosprawnością  bawią  się  tak 
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samo jak dzieci pełnosprawne (Halbig, Wehnert, 2007). Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to możliwości tych dzieci. Tak samo jak dostosowujemy zabawy do wieku uczestników, tak należy pa-miętać, że dziecko z niepełnosprawnością ruchową nie będzie biegało, albo nawet będzie miało trudności z poruszaniem się. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w zależności  od stopnia upośledzenia będzie miało trudności z wykonaniem pe-wnych zadań, np. logicznych, a dziecko słabowidzące będzie po-trzebowało większych, bardziej kontrastowych obrazków i bę-dzie musiało siedzieć bliżej. Dlatego prowadząc zabawy z dzie-ćmi z niepełnosprawnością ważne jest, aby dobrze znać grupęi umiejętnie dostosowywać zabawy do możliwości  dzieci.  Na-turalnym jest,  że  np.  podczas  zajęć  w szkole  dzieciom towa-rzyszy nauczyciel wspomagający. Podczas zabaw warto do ta-kiej pomocy włączać także dzieci pełnosprawne. Oczywiście na-leży to robić powoli i umiejętnie, aby nikomu nie dać zadania ponad jego siły i aby nie było nieszczęśliwych wypadków. Na ta-kim współdziałaniu korzystają wszyscy – i dzieci i osoby pro-wadzące. Jak się okazuje, w grupach integracyjnych, ważne jest także  zachowanie  odpowiednich  proporcji  dzieci  z  niepełno-sprawnością  i  dzieci  pełnosprawnych w grupie  –  szczególnie tych najmłodszych (Florek, 1999). Jest to ważne nie tylko dla komfortu pracy, ale także dla dzieci, aby mogły skorzystać z tej pracy jak najwięcej. Ponadto, należy pamiętać o modyfikowaniu ćwiczeń tak,  aby cała grupa brała w nich udział.  Powinno się także pamiętać (nie tylko w pracy z dziećmi z niepełnospraw-nością),  aby  zaczynać  od  ćwiczeń  indywidualnych,  następnie przechodzić do ćwiczeń w parach, małych grupach, potem do-piero obejmujących całą grupę i w reszcie w zależności od cha-rakteru zabaw, włączać zabawy z podziałem na role. Przy czym należy także zwrócić uwagę na stopień znajomości  członków 
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grupy.  Oprócz tego warto pamiętać o stałości i  przejrzystości programu. Dzieci, kiedy wiedzą, czego się spodziewać czują się bezpieczniej i dzięki temu lepiej zapamiętują, np. wykonywane czynności.  Podobnie  działa  oddziaływanie  na  wiele  zmysłów, które rozwija wrażliwość emocjonalną i percepcję, a także uczy łączenia faktów w całość. I ostatnia uwaga, podczas zajęć uży-wajmy jak najprostszego słownictwa, podając stopniowo infor-macje,  które są najbardziej znaczące (szczególnie ważne przy małych  dzieciach  i  dzieciach  z  niepełnosprawnością  intele-ktualną).Jak widać praca nad integracją właśnie poprzez zabawę jest nie tylko ciekawą formą pracy z dziećmi, ale także dobrym spo-sobem na  spędzanie  czasu.  Dobra  zabawa,  której  towarzyszy cała gama emocji, przy okazji rozwija i poszczególne osoby i ca-łą grupę, a także przynosi konkretne efekty w pracy. Jednak nie można zapominać o odpowiedzialności, jaka spoczywa na pro-wadzącym zajęcia. To on odpowiada za bezpieczeństwo uczest-ników i ich samopoczucie. Pamiętajmy także, że podczas zajęć korzyści czerpią nie tylko uczestnicy, ale i prowadzący. Dlatego warto  zdobywać  doświadczenie  i  szukać  pomysłów na  nowe ciekawe zabawy, by potem, np. po modyfikacji wykorzystać jew pracy z dziećmi, czy to na zabawie urodzinowej, czy podczas zajęć w szkole.
Bibliografia:Dygmara, B., Górniok-Naglik, A., Uchyła-Zroski, J. (2009).  Dziecko w świecie 
zabawy. Zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym. Kraków: Impuls.Florek,  A.  (1999).  Integracja  dzieci  sprawnych  i  niepełnosprawnych. 
„Edukacja i dialog”, 2, 20-24.Halbig,  J.,  Wehnert,  R.  (2007).  Inni,  a  jednak  tacy  sami.  Zabawy
z niepełnosprawnymi. Kielce: Jedność.Truskolaska, J. (2007). Osoba i zabawa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
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Wspólnie i twórczo – po co i jak przeprowadzać 
twórcze zajęcia integracyjne?

Monika Chylińska

Na wstępie„Kilka lat temu rozglądałem się po składach sprzętów szkol-
nych, szukając pulpitów i krzeseł, które by pod każdym względem  
– artystycznym,  higienicznym i  pedagogicznym – odpowiadały  
potrzebom dzieci. Mieliśmy wiele trudności ze znalezieniem po-
trzebnych nam rzeczy,  aż  wreszcie  jeden z  kupców,  inteligent-
niejszy  od  innych,  zauważył:  Obawiam  się,  że  nie  mamy  tego,  
czego panu potrzeba. Pan chce ławek, przy których dzieci  mo-
głyby pracować, a te są tylko do słuchania”1. Nie bez powodu rozpoczynam niniejszy artykuł właśnie tą wypowiedzią Johna Deweya, znanego pedagoga, mimo że tekst ten, wnosząc po tytule, nie będzie stanowił przeglądu najcieka-wszych sprzętów szkolnych. Chciałabym bowiem zaprosić czy-telników i tych zajmujących się nauczaniem (w tym: w klasach integracyjnych),  i  tych nienauczających,  ale  interesujących się problematyką  edukacji,  a  nawet  tych  w  stopniu  umiarko-wanym  zainteresowanych  tą  dziedziną,  do  refleksji  nad  tym,
1 Schulz, R. (1997). Uczeń twórczy – ewolucja idei. [W:] K.J.  Szmidt (red.), 
Antologia  tekstów  do  psychopedagogiki  twórczości (rozdz.  2,  s.  3-12). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. 

60



w jakim zakresie metody wykorzystywane na zajęciach szkol-nych, to metody zachęcające dzieci do działania i do wspólnej lub indywidualnej pracy nad jakimś problemem. Można też za-pytać inaczej: na ile lekcje szkolne wymagają od uczniów pracy odtwórczej, czyli zapamiętywania treści zajęć, a następnie prze-kazywania jej, a na ile pobudzają ich aktywność twórczą? Podej-rzewam,  że pytanie  to  nie  jest  obce  nikomu,  kto  naucza.  Po-winno też być jasne dla innych osób, gdyż współcześnie pojęcia „twórczości” i „kreatywności” stały się pojęciami na swój spo-sób modnymi, głośnymi, używanymi przy każdej możliwej spo-sobności  (nie  zawsze zresztą trafnie).  Ponadto,  do twórczego myślenia i działania namawia się kogo się tylko da (nauczycieli, uczniów, biznesmenów, działaczy społecznych, a nawet szefów kuchni). Mniej kierując się modą a bardziej własnymi przemy-śleniami oraz tym, co mieli do powiedzenia na ten temat teo-retycy i praktycy w dziedzinie edukacji, chcę oddać kolejny głos na  rzecz  nauczania  twórczości  w  klasach  szkolnych,  w  tymw grupach  integracyjnych.  W  poniższym  tekście  przedstawię także kilka ważnych zasad przywoływanych w kontekście twór-czego  nauczania,  do których czytelnik,  mam nadzieję,  będzie mógł  się  odnieść,  tworząc  własny scenariusz  zajęć  z  dziećmii młodzieżą.
Jedna z wielu definicji twórczości„Twórczość” jest obecnie pojęciem wieloznacznym; w ciągu dziejów zmieniało bowiem swe znaczenie kilka razy2.  Współ-2 Tatarkiewicz, W. (1997).  Twórczość: dzieje pojęcia. [W:] K.J. Szmidt (red.), 
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cześnie  można  je  odnieść  do  osoby,  do  wytworu,  do  cało-kształtu osiągnięć twórcy bądź do procesu, który prowadzi do jakiegoś oryginalnego rozwiązania3.  Wielu zwolenników znaj-duje  sobie  przywoływanie  tego  pojęcia  przede  wszystkimw  kontekście  wytworu,  czy  też  dzieła,  i  opisywanie  go  jako mniej  lub  bardziej  twórczego.  Jednak  równocześnie  znaczna część  psychologów  i  filozofów  podejmujących  ten  problem twierdzi, że ludzie, którzy jeszcze nie stworzyli żadnego dzieła sztuki bądź teorii naukowej, mogą być także potencjalnie twór-czy4. Ciekawą definicję twórczości zaproponowała Erika Landau, wiążąc  to  pojęcie  z  pierwszym z  wymienionych na  początku czterech  znaczeń.  Według  niej  jest  to  pewna  postawa,  która umożliwia  z  jednej  strony  odnalezienie  nowych  aspektóww tym, co znane i bliskie, z drugiej zaś stanięcie w obliczu tego, co nowe i obce, i z pomocą istniejącej już wiedzy przetworzenie go w nowe przeżycie5. W podobny sposób akt twórczy można określić  jako  moment  przekroczenia  granicy  między  dwoma stanami rozpoznania i  rozumienia rzeczywistości  – pomiędzy stanem znanym a stanem nieznanym6. Za pomocą tych określeń 
Antologia  tekstów  do  psychopedagogiki  twórczości (rozdz.  1,  s.  3-9). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.3 Nęcka, E. (2003).  Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.4 Strzałecki, A. (2011). Czy każdy może być twórczy. Ja- my- oni. 6, 36-40.5 Szmidt,  K.  J.  (2007).  Pedagogika  twórczości.  Gdańsk:  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.6 Zawadzki,  R.  (2005).  Psychologia  i  twórczość.  Warszawa:  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
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pojęcia „twórczości” z pewnością nie można w pełni oddać jego istoty,  jednakże  powinny  być  wystarczające  w  kontekście  ni-niejszego tekstu. Można między innymi w jakiejś części odpo-wiedzieć  dzięki  nim na  pytanie:  dlaczego  warto  uwzględniać nauczanie twórczości w programie szkolnym?
Po co nauczać twórczości?Po pierwsze,  nauczanie twórczości wiąże się z aktywizacją uczniów, zachęca ich do samodzielnego bądź wspólnego dzia-łania prowadzącego do powstawania rzeczy nowych (najlepiej także wartościowych), a także może prowokować ich do odno-szenia się do własnych wytworów i do podejmowania dialoguz innymi na temat powstałych dzieł7.  W kontekście nauczania integracyjnego można powiedzieć,  że  najlepiej  poznajemy się poprzez wspólne działanie lub też dyskutowanie o znaczących dla nas tematach. Zaangażowanie wszystkich uczniów w two-rzenie czegoś nowego może dać im poczucie, że każdy z nich może wnieść coś cennego w ten proces, że każdy ma swoisty talent, który można wykorzystać, a czasem nawet, że te ich ce-chy, które najczęściej uznawane są za ograniczenia, mogą w ja-kiejś sytuacji  twórczej stać się atutami (twórczość,  jak wyżej, wiązana może być bowiem z odnalezieniem nowych aspektów w tym, co znane).Po drugie, nauczać twórczości oznacza wspierać w uczniach zaufanie do samego siebie, kształtować niezależność ich myśli, 

7 Larysz-Onyszko, A. (2010).  Pomysł na języki obce. Wywiad. „Kreatywnik”, s.12-13.
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umiejętność  myślenia  „po  swojemu”8.  Dzieci  i  młodzież  mają szansę dowiedzieć się, że nie zawsze odpowiedź jest tylko je-dna, że każde z nich może podać własną (jak np. w pytaniach zaczynających  się  od  „Co  by  było,  gdyby...?),  która  może  być właściwym rozwiązaniem problemu lub którą można zmienić tak,  by tym rozwiązaniem stać się mogła.  Uczeń,  mając świa-domość tego, że również jego pomysły mogą okazać się często celne, że nawet jeśli jedno zaproponowane rozwiązanie się nie sprawdzi, to być może kolejne będzie dobre, uodparnia się na krytykę ze strony swoich rówieśników. Po trzecie, uczniowie mogą poczuć się wartościowi poprzez to, co wytworzyli – indywidualnie bądź w grupie9. Osoby postrze-gane z jakichś powodów w klasie jako słabsze, w procesie twór-czym mogą zatem zaistnieć, mogą wydobyć na światło dzienne swoje mocne strony, a przez to mają szansę zostać docenione przez rówieśników.  Kolejna ważna istota działania twórczego polega na tym, że jego  wynik  nie  jest  najczęściej  osiągnięciem  czysto  indywi-dualnym. Powstaje bowiem z naszych interakcji  z  pomysłamii osiągnięciami innych ludzi10. Uczniowie uczą się zatem, że aby znaleźć najlepsze rozwiązanie,  warto inspirować się  sobą na-wzajem  i  swoimi  pomysłami.  Uczą  się  przez  to  pośrednio otwartości na innych.  
8 Szmidt,  K.  J.  (2007).  Pedagogika  twórczości.  Gdańsk:  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.9 Ibidem10 Robinson,  K.  (2010).  Oblicza  umysłu.  Ucząc  się  kreatywności.  Kraków: Wydawnictwo Element.
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W końcu, co również może okazać się bardzo ważne dla inte-gracji dzieci i młodzieży w grupie, twórcze zajęcia często wyz-walają w ich uczestnikach poczucie humoru. Odpowiedzi, które dążą do tego, by być niebanalnymi, oryginalnymi, często rozba-wiają i  uczniów,  i  ich nauczyciela.  Lekcje takie zatem, oprócz tego, że wiążą się z pewnym wysiłkiem twórczym, mogą okazać się także dobrą zabawą. Dobra zabawa zaś jest jednym z najsil-niejszych elementów zajęć spajających grupę poprzez wspólne przeżywanie pozytywnych emocji.
Jak nauczać twórczości? – kilka ogólnych zasadŚrodowisko, w jakim człowiek przebywa, może mieć istotny wpływ na przebieg jego twórczych działań – może im sprzyjać, a  może  je  również  blokować11.  Jako  przykład  miejsca  hamu-jącego  rozwijanie  twórczości  psycholodzy,  pedagodzy  i  filo-zofowie zajmujący się tą tematyką podają często szkołę, gdyż ujednolica ona zachowanie i sposób myślenia uczniów. Szkoła może  uczyć  konformizmu,  gdyż  jej  wychowanek  przyzwy-czajony do tego, że pytanie zadaje nauczyciel, a on daje odpo-wiedź,  odzwyczaja  się  równocześnie  od  naturalnej  dziecięcej skłonności  do  zadawania  pytań.  Co  więcej,  szkoła  może  nie sprzyjać  twórczemu myśleniu  ze  względu  na  sposób  przeka-zywania wiedzy. Wychowankom mianowicie próbuje się prze-kazać jak najwięcej wiadomości, w mniejszym stopniu stymu-lując ich wyobraźnię i niezależność intelektualną. 

11 Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
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Będąc  nauczycielem,  warto  sobie  zatem  zadać  następujące pytania: 1. Czy jestem wrażliwy na problemy uczniów?2. Czy uczę dzieci sztuki rozpoznawania pytań otwartych, czy pomagam im stać się bardziej wrażliwymi na środowisko i uży-wać wszystkich zmysłów do jego poznania?3.  Czy czas i  organizacja zajęć pozwalają na więcej  niż  jedną próbę rozwiązania problemu?4. Czy tematy są rozpatrywane z różnych perspektyw?5.  Czy w czasie  lekcji  jest  miejsce na otwartą  krytykę pomy-słów?6. Czy w klasie zadaje się pytanie „dlaczego?” i odpowiada na nie?12Przyzwalanie uczniom na zadawanie pytań i dawanie czasu na dziwienie się oraz wyrażanie wątpliwości w czasie lekcji jest często  przywoływane  w  literaturze  dotyczącej  edukacji  jako ważny czynnik rozwijający w nich twórcze myślenie. Znany na gruncie  polskim psycholog  twórczości  Andrzej  Strzałecki,  za-stanawiając  się  nad  tym,  czym  charakteryzował  się  umysł Einsteina  (skoro  stworzył  dwie  teorie,  które  zmieniły  dzieje fizyki), stwierdził, że naukowiec ten był niekonwencjonalny, że wykorzystywał różne obszary innych dziedzin, nie akceptował jako oczywiste tego,  co istnieje i  na pewno miał  zdolność do dziwienia się. Strzałecki przywołał również w tym kontekście historię bardzo znanego fizyka, którego matka pytała, gdy był 
12 Szmidt,  K.  J.  (2007).  Pedagogika  twórczości.  Gdańsk:  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
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dzieckiem, co się zdarzyło w szkole. On opowiadał, zaś matka przerywała mu, mówiąc: Ja nie pytam, czego się nauczyłeś, lecz jakie dziś trudne pytania zadałeś nauczycielowi13.Inne zasady, o jakich należy pamiętać, chcąc wspierać twór-czość uczniów, mogą brzmieć następująco:  Warto dbać o bliski kontakt z mistrzami, z wybitnymi twó-rcami, organizując dla uczniów takie spotkania w ramach zajęć szkolnych.  Należy rzetelnie i efektywnie przekazywać uczniom wiedzę, czyli jedno z głównych „tworzyw” twórczości.  Aktywność  twórcza  nie  powinna  być  przedstawiana  jako alternatywa wobec „kucia” czy uczenia się pamięciowego, nie należy negować tego, że działanie twórcze jest pracą, a proces dochodzenia do wytworu wiąże się z wysiłkiem poznawczymi fizycznym14. Z ostatnim wymienionym wyżej punktem wiąże się też inne zalecenie  dla nauczycieli  chcących pobudzić  w uczniach chęć twórczego działania, a mianowicie chodzi o to, by odkrycia i te-orie  naukowe,  a  także  dzieła  sztuki  były  częściej  niż  dotąd przedstawiane jako etapowe wyniki długich i  ciągle kontynu-owanych poszukiwań. Warto tym samym przekazywać uczniom wiedzę  na  temat  biografii  twórców.  Materiały  biograficzne bowiem  nie  tylko  konkretyzują  problematykę,  ale  również wpływają na rozwijanie w uczniach wewnętrznej motywacji do 
13 Strzałecki, A. (2011). Czy każdy może być twórczy. Ja – my – oni. 6, 36-40.14 Szmidt,  K.  J.  (2007).  Pedagogika  twórczości.  Gdańsk:  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
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podejmowania twórczych działań15. Cenne mogą być w kontekście zasad nauczania twórczości również reguły zaproponowane przez psychologa Ellisa Paula Torrance’a. Oto niektóre z nich:1. Czyń uczniów wrażliwymi i otwartymi na środowisko.2. Zachęcaj do zadawania pytań, eksperymentowania z rzecza-mi i ideami.3. Ucz sposobów systematycznego sprawdzania każdego pomy-słu.4. Strzeż się przed narzucaniem sztywnych schematów pozna-wczych.5. Ucz tolerancji w stosunku do nowych lub różnorodnych idei.6. Ucz dzieci ceniać własne pomysły.7. Dostarczaj wiedzę o procesie twórczym.8. Stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia.9. Udostępniaj środki do realizacji pomysłów.10. Popieraj zwyczaj pełnej realizacji pomysłów.11. Rozwijaj konstruktywny krytycyzm.12. Wspieraj zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin.16Podsumowując  problematykę  zasad  nauczania  twórczości (których z pewnością nie udało mi się przywołać w pełni), moż-na byłoby napisać,  że bardzo istotna jest  postawa otwartości nauczyciela i znalezienie czasu na to, co uczniowie sami mogą 
15 Pietrasiński,  Z.  (1997).  Przygotowanie  do  aktywności  twórczej.  [W:]  K.J. Szmidt (red.), Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości (rozdz. 2, s. 13-25). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.16 Szmidt,  K.  J.  (2007).  Pedagogika  twórczości.  Gdańsk:  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
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wnieść  w  lekcje  czy  to  z  ich  własnego  doświadczenia  spoza szkoły, czy to z własnych przemyśleń, wyobrażeń, wątpliwościi pomysłów. Warto pamiętać, że rozwiązania na pierwszy rzut oka absurdalne,  mogą stać  się  bardzo cenne,  jeśli  damy ucz-niowi  przyzwolenie  na  ich  dokładniejsze  opisanie  bądź  też umożliwimy ich zrealizowanie. Pewna historia o Michale Aniele mówi, że któregoś dnia znalazł w ogrodzie Medyceuszów blok marmuru, po czym rzekł do Medyceusza: Ot, w marmurze tym jest Dawid młodzieniec z procą w ręku17 .
KończącO zaletach i  zasadach nauczania  twórczości  można byłobyz pewnością napisać więcej, przywołując inne ważne myśli zna-wców tej dziedziny wiedzy. Mam nadzieję jednak, że istota tej problematyki  została  czytelnikowi  przedstawiona  w  sposób zrozumiały, jasny, a może nawet inspirujący. Być może udało się zachęcić czytelnika-nauczyciela do skorzystania podczas przy-gotowywania  się  do  zajęć  z  dziećmi  lub  młodzieżą  z  treści przywołanych powyżej. Nie  chciałabym  przy  tym,  by  w  szkole  zapanował  swego rodzaju  przymus  nauczania  twórczości.  O  ile  bowiem  wpro-wadzanie elementów tego rodzaju edukacji w szkole jest z pew-nością  cenne  dla  uczniów,  także  w  kontekście  edukacji  inte-gracyjnej, o tyle warto pamiętać także, że szkoła nie może sta-wiać się w pozycji kogoś, kto daje umiejętność tworzenia. Może 

17 Stróżewski, W. (2007). Dialektyka twórczości. Kraków: Wydawnictwo Znak.
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co najwyżej wspierać, a najpewniej nie przeszkadzać. Nie na-leży podejmować się także prób czynienia każdego na siłę twór-czym. Uczmy, aby człowiek akceptował samego siebie – twór-czego lub nie18.  

18 Nalaskowski,  A.  (1997).  Szkoła  twórcza  naprawdę  i  pozornie.  [W:]  K.J. Szmidt (red.), Antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości (rozdz. 2, s. 26-34). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
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