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WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE 2021 NR 4 

 
1. Rowerowy savoir-vivre / Dorota Kamień 
W ostatnich latach znacząco wzrosło zainteresowanie aktywnością rowerową. 
Dlatego warto nauczyć się lub przypomnieć zasady bezpiecznego 
funkcjonowania w ruchu drogowym. Obok przestrzegania przepisów, 
powinniśmy wykazywać się zrozumieniem dla innych uczestników ruchu 
drogowego i w razie potrzeby ze sobą współpracować. 
 
2. Ćwiczenia korekcyjne na plecy okrągłe w domu / Wojciech Błachnio 
Działania korekcyjne, aby były skuteczne, muszą odbywać się z odpowiednią 
intensywnością i nie mogą ograniczać się tylko do zajęć odbywających się w 
szkole lub do ćwiczeń raz w tygodniu u fizjoterapeuty. Proces korekcyjny 
powinien ingerować w środowisko życia dziecka i jego nawyki. 
 
3. Na dobry początek marsz i bieg – metoda Gallowaya / Paweł Marchel 
Bieganie jest jedną z najłatwiejszych form aktywności fizycznej. Podobnie jak z 
każdym innym sportem, najtrudniejszy jest początek. Pierwsze kroki mogą być 
bardzo trudne i bolesne. Jest jednak metoda, która pozwoli ograniczyć ryzyko 
urazów i zapewni łagodne wprowadzenie biegowych nawyków. Tą metodą jest 
metoda Gallowaya.  

 
 

DYREKTOR SZKOŁY 2021 NR 7 
 

1. Dyrektor ofiarą staffingu / Łukasz Krysiński 
O mobbingu powiedziano już wiele. Wiemy jak go definiować, w jaki sposób z 
nim walczyć i jak dochodzić swoich praw. Nie zawsze jednak ofiarą pada 
pracownik. Bywa, że to pracownik jest mobberem, a obiektem jego ataku – 
przełożony (kierownik, dyrektor). Mamy wówczas do czynienia ze staffingiem. 
 
2. Zostań swoim coachem /Małgorzata Pomianowska 
Pokonywanie własnych ograniczeń, mierzenie się z wyzwaniami, rozwiązywanie 
problemów to codzienność. Jednym ze sposobów doskonalenia swojego 
działania, poznania siebie, odkrywania mocnych i słabych stron, a także 



 
 

 

 

 

przyjrzenia się problemom, emocjom, przekonaniom i zrachowaniom jest self-
coaching. 

 
ŻYCIE SZKOŁY 2021 NR 6 

 
1. Dziecko z mutyzmem wybiórczym w klasie szkolnej / Magdalena 
Lange-Rachwał 
Mutyzm wybiórczy to zaburzenie występujące stosunkowo rzadko, jednak jego 
przebieg generuje wiele trudności dla ucznia oraz wspierającego go nauczyciela. 
Dla ucznia z diagnozą mutyzmu wybiórczego kluczowe są reakcje otoczenia, 
które mogą pogłębiać problem lub stanowić wsparcie w jego trudnej sytuacji. 
Świadomość i wiedza na temat zaburzenia są istotnymi składnikami 
skutecznego funkcjonowania dziecka w szkole i grupie rówieśniczej.  
 
2. Praca z dzieckiem zdolnym / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz 
W artykule autorka podjęła się charakterystyki ucznia zdolnego i metod pracy 
adekwatnych do potrzeb takiego ucznia. Jak dostarczać odpowiednich bodźców 
i modelować sytuacje dydaktyczno-wychowawcze, które będą wspierać 
kreatywność dzieci. 
 
 

JĘZYK POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 2020/2021 NR 2 
(ZESZYTY KIELECKIE) 

 
W numerze: 

 Odsłanianie sensów – o pożytkach czterokrotnej lektury jednego 
wiersza. Interpretacja B-moll Jana Lechonia / Małgorzata Juda-
Mieloch 

 Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego – cykl scenariuszy 
lekcji poświęcony lekturze / Zuzanna Fijałkowska 

 Niewykorzystany potencjał. Kilka uwag o szkolnych praktykach 
omawiania lektury obowiązkowej Ziele na kraterze Melchiora 
Wańkowicza / Małgorzata Juda-Mieloch 

 Wspólnie tworzymy ruch młodych humanistów… O prawnych i 
praktycznych aspektach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla 
Szkół Podstawowych / Małgorzata Jas 

 Przy lekturach bez myślenia krytycznego ani rusz! / Iwona Gralec 

 Moja skrzynia z narzędziami, czyli o narzędziach TIK w metodyce 
uczenia języka polskiego / Iwona Gralec 



 
 

 

 

 

 
JĘZYK POLSKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ  

2020/2021 NR 2 
(ZESZYTY KIELECKIE) 

 
Bieżący numer w całości poświęcony narzędziom internetowym dla nauczycieli 
– jak uczyć z platformą. Omówiono i wskazano przykłady wykorzystania 
narzędzi: 

 Padlet – tablice wirtualne 

 LearningApps – interaktywne materiały dydaktyczne 

 Graficzna wizualizacja wyrazów – chmury wyrazowe 

 Easel.ly – infografika – aktywizujące środowisko edukacyjne 

 Wizer.Me 

 Audiodeskrypcja w nauczaniu – platforma ClipFlair  
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