
 
 

 

 

 

 

PRZEGLĄD PRASY – LUTY 2021 
 
 

ŚWIETLICA W SZKOLE 2021 NR 1 
 

1. „Niebieskie zabawy” / Monika Kukla                                   
Zebrane w artykule zabawy można wykorzystać w codziennej pracy 
wychowawczej oraz w organizacji dnia tematycznego. Każda z nich nawiązuje 
do koloru niebieskiego, który jest często wykorzystywany w kampaniach 
związanych z ochroną dzieci przed przemocą, prawami dzieci oraz problemami 
osób dotkniętych autyzmem. Zabawy sprawdzą się przy organizacji na przykład 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu  (2 kwietnia), Ogólnopolskiego Dnia 
Praw Dziecka (20 listopada) czy Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 
grudnia). 
 
2. Zabawy z jajkiem w okresie Wielkanocy / Marlena Oszutowska  
Scenariusz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w świetlicy. Autorka 
artykułu - nauczycielka świetlicy w szkole podstawowej - prezentuje zarówno 
zajęcia umysłowe, jak i zabawy ruchowe, których motywem przewodnim jest 
oczywiście jajko. Wśród tych pierwszych czytelnik znajdzie zabawę z 
zastosowaniem TIK (na platformie LearningApps) oraz opisy ciekawych 
eksperymentów z wykorzystaniem jajka. Pomysły na zajęcia ruchowe to 
zabawy: Wyścig z jajkiem, Spadające jajo, Tańczące jajo oraz Jajko z niespodzianką.  

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE 2021 NR 1 

 
1. Czas na aktywną przerwę lekcyjną – ćwiczenia wzmacniające i 
korekcyjne z nietypowym obciążeniem / Dorota Kamień 
Nauka prowadzona online, zmusza uczniów i nauczycieli do długotrwałego 
przebywania w jednej pozycji – głównie przy laptopie, tablecie lub komputerze. 
Największe przeciążenia dotyczą ramion, dłoni, nadgarstków i kręgosłupa. 
Autora prezentuje liczne ćwiczenia do wykorzystania podczas przerw 
śródlekcyjnych w czasie pracy zdalnej. 
 
2. Lekcje WF w czasie COVID-19 / Piotr  Winczewski 
W artykule prezentacja gier i zabaw ruchowych, przydatnych podczas zajęć w 
reżimie sanitarnym. Ich wspólną cechą jest utrzymywanie możliwie dużego 
dystansu między uczniami, w tym unikanie bezpośredniego kontaktu (klepania 
się, podawania sobie dłoni, przytrzymywania się oraz wymieniania się 



 
 

 

 

 

przyborami) 
 
3. Procedura postępowania na stacjonarnej lekcji wychowania fizycznego 
/ Paweł Marchel     
Pandemia COVID-19 wymusiła stosowanie wielu działań, które dotychczas 
raczej nie występowały. Dezynfekcja, maseczki i zachowanie dystansu między 
ludźmi, nie ominęły także szkół. Nowe realia prowadzenia zajęć dotknęły także 
zajęcia ruchowe. Autor proponuje rozwiązania, które pozwolą stworzyć 
procedury postępowania na stacjonarnej lekcji wychowania fizycznego. 
 

 
PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 2021 NR 1 

 
1. Samotne macierzyństwo w różnych odsłonach / Ewa Włodarczyk 
Autorka w głębokiej analizie skupiła się na kobietach – matkach, które stają w 
obliczu zadania samotnego wychowania swoich dzieci. Przegląd różnych 
odsłon samotnego macierzyństwa uzmysławia niejednorodność typów matek. 
Działania pomocowe, wobec tego powinny uwzględniać te różnice. Artykuł 
ukazał się w dziale: Aktualne problemy opieki i wychowania. 
  

 
DYREKTOR SZKOŁY 2021 NR 1 

 
1. BHP w edukacji zdalnej / Karolina Cieślik 
Zorganizowanie nauczania zdalnego jest dla dyrektorów placówek oświatowych 
nie lada wyzwaniem. Pomimo prowadzenia tej formy kształcenia już od marca 
zeszłego roku, niektóre kwestie nadal budzą wątpliwości. Autor sugeruje, 
zgodne z prawem rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie szkoły online. 
 
2. Wychowawca on-line /Anna Klimowicz 
Artykuł opublikowany w dziale: Materiały dla nauczycieli. Autorka omawia        
sposoby na poprawę komunikacji, budowanie spójności klasy i pracę z 
emocjami w czasie zajęć on-line. Wskazuje również kilka inspirujących dla 
nauczycieli wychowawców linków z zasobami w sieci. 
 
3. Znaczenie programu wychowawczo-profilaktycznego / Sylwia 
Żmijewska-Kwiręg 
Szkolne strategie wychowawcze powinny być konkretną odpowiedzią na 
potrzeby i problemy występujące w danej społeczności szkolnej. Autorka 



 
 

 

 

 

przedstawia krok po kroku jak zbudować program wychowawczo-
profilaktyczny. Wskazuje przepisy regulujące wychowawczą funkcję szkoły. 
 
4. Ćwiczenie dla wychowawcy / Emilia Kędziorek, Małgorzata Leszko 
Oddziaływania wychowawcze tworzą klimat, w którym uczniowie mogą się 
uczyć i rozwijać swój potencjał. Jak wzmocnić nauczycieli wychowawców w 
pełnieniu tej trudnej i odpowiedzialnej funkcji? Autorki prezentują ćwiczenia, 
które mogą wykorzystać nauczyciele w celu odkrycia swoich zasobów. Krótkie 
zadania oparte na autorefleksji, pozwolą lepiej poczuć się w roli wychowawcy. 
 

ŻYCIE SZKOŁY 2021 NR 1 
 
1. Trening kreatywności, czyli jak pobudzać mózg do twórczego 
działania / Adriana Kłoskowska 
Autorka odpowiada na pytania: co to znaczy być kreatywnym? Czy kreatywność 
można ćwiczyć? Co blokuje kreatywność? Jak uwolnić kreatywność dzieci? Jak 
opracować szkolny trening kreatywności? 
 
2. Uczeń zmartwiony i nadmiernie analizujący. Jak można go wspierać? 
/ Aleksandra Kubala-Kulpińska 
W artykule autorka podjęła się charakterystyki ucznia wyjątkowo wrażliwego. 
Podpowiada jak wspierać takiego ucznia. Dołączono również karty pracy – 
ćwiczenia rozwijające samoświadomość w zakresie zamartwiania się. 
 

JĘZYK POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 2020/2021 NR 1 
(ZESZYTY KIELECKIE) 

 
W numerze: 

• Korespondencja sztuk wobec wyzwań XXI wieku/Izabela Kozłowska 

• Architektura przestrzeni. Przyboś – konstruktywista/Marcin Rychlewski 

• W domach z betonu. O Tryptyku…Stanisława Barańczaka/Marcin 
Rychlewski 

• Ołtarz Wita Stwosza w wierszach Gałczyńskiego i Herberta/Seweryna 
Wysłouch 

• Lekcja sztuki – sztuka patrzenia. O jednym z wierszy Danuty 
Wawiłow/Beata Przymuszała 

• Biografia Adama Mickiewicza portretami opowiadana/ Mariusz Chołody 

• Formuła koncertów rockowych jako tekstów kultury/Marta Mielcarek 

• Z komiksem do szkoły/Michał Traczyk 



 
 

 

 

 

• Plakat interaktywny jako kompozycja obrazu i słowa. Korespondencja 
sztuk/Ewa Palka 

• Film jako sztuka opowiadania o świecie języka/Ewa Palka 

• Muzyka, obraz i tekst. O Marcinie Rychlewskim w rozmowie z Michałem 
Januszkiewiczem 
 
 

JĘZYK POLSKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ  
2020/2021 NR 1 

(ZESZYTY KIELECKIE) 
 
Bieżący numer w całości poświęcony reportażowi, zagadnieniom ram 
definiujących gatunek, oraz wątkom metodycznym i warsztatowym: 

• Kilka uwag o reportażu/Katarzyna Ostrowska 

• Ten Inny – swój czy obcy? Reportaż literacki jako narzędzie rozwijania 
kompetencji międzykulturowej w szkole ponadpodstawowej/Katarzyna 
Frukacz 

• Jak napisać reportaż literacki? Propozycja metodyczna dla nauczycieli języka 
polskiego/Patrycja Kubicha 

• O Nie ma, czyli „Niby nie ma, ale jest”. Reportaż jako odpowiedź na brak. 
Propozycja warsztatów dziennikarskich – tropy interpretacyjne/ Jakub 
Padewski 

• Czytając świat. Reportaż literacki jako przestrzeń spotkania z Innym/Edyta 
Żyrek-Horodyska 

• Tendencje w reportażu literackim na podstawie tekstów Mariusza Szczygła, 
Jacka Hugo-Badera i Wojciecha Tochmana/Kinga Solewicz 

• Reportaż jako gatunek z pogranicza literatury i dziennikarstwa/Paweł 
Urbaniak 

• Opis spektakularnych obrazów czy poszukiwanie przyczyny? O specyfice 
Nowego Dziennikarstwa na podstawie tekstu Ryszarda Kapuścińskiego pt. 
Podróże z Herodotem/Monika Żelazna 

• Stylistyczne wyróżniki reportażu Marka Nowakowskiego pt. Raport o stanie 
wojennym/Katarzyna Ostrowska 

• Kronikarskie wspomnienia z getta warszawskiego jako literatura dokumentu 
osobistego/Katarzyna Wójcikowska-Jałocha 

• Markery ironii w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego pt. Proszę państwa do 
gazu/Aleksandra Zebrzowska 
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