
Projektowanie procesu 
dydaktycznego nabiera 
szczególnego znaczenia 
w trakcie Międzynaro-
dowego Roku Chemii 
oraz Roku Marii Skłodow-
skiej-Curie w Polsce. Mija 
właśnie setna rocznica 
przyznania Marii Skło-

dowskiej-Curie naukowej 
Nagrody Nobla. Czy to oznacza, 
że od stu lat wśród obywateli 
naszego kraju nie pojawiają się 
wybitne umysły? Nic bardziej 
mylnego. Nie trzeba ich nawet 
daleko szukać, wystarczy rozej-
rzeć się wśród swoich wycho-

wanków i uczniów! Wielu spośród 
nich wykazuje się naturalną ciekawo-
ścią świata, aktywnością i dążeniem 

do samodzielności. Dodatkowo, cechy te występują nie-
zależnie od wieku, a co za tym idzie - szczebla edukacji. 
Zadanie nauczycieli jest więc teoretycznie bardzo proste,  
a w praktyce szalenie trudne: Nie marnować talentów swo-
ich uczniów. Odkrywać je i Rozwijać. W taki sposób, by byli 
oni w stanie, a co najważniejsze, aby chcieli sięgać po 
swoje życiowe „Noble”.

Jak sobie poradzić z tak odpowiedzialną rolą? Moim 
zdaniem doskonałym rozwiązaniem są właśnie projekty  
o charakterze naukowym. Co więcej, aktywności z obsza-
ru nauki (nie tylko przyrodniczej czy społecznej, ale tak-
że historycznej, z fizyki i chemii) są idealne już dla dzieci  
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Oczywiście 
celem tego rodzaju działania nie może być jedynie naby-
wanie „encyklopedycznej” wiedzy o świecie, sprowadzo-
nej do poziomu myślenia i percepcji świata charaktery-
stycznej dla pięcio- czy ośmiolatka. Mam tu na myśli raczej 
rozbudzanie wspominanej już aktywności i ciekawości 
dziecięcej oraz kształtowanie postaw życiowych, ważnych 
w dalszej edukacji wychowanków. Fakt, iż poprzez kon-
takt z nauką kształtujemy czynności intelektualne dzieci 
przedszkolnych i starszych nie ulega wątpliwości. Poprzez 
obserwację, działanie i eksperymenty dzieci rozwijają bo-
wiem umiejętność twórczego myślenia, uczą się stawiać 
hipotezy i formułować wnioski. Należy jednak zaznaczyć, 
że nastawienie nauczyciela na proces poszukiwania roz-
wiązań przez dzieci, a nie na efekt w postaci trafności od-
powiedzi, jest tu zagadnieniem kluczowym. Pomysły na 
rozwiązanie naukowej zagadki i kreatywność w zakresie 
objaśniania otaczającego je świata są wśród dzieci wręcz 
nieograniczone, o ile czują one swobodę w ich wyrażaniu 
oraz brak krytycyzmu i chęci dokonywania natychmiasto-
wej oceny ze strony nauczyciela.       ▸

Nie marnować. Odkrywać. Rozwijać

Myli się ten, kto twierdzi, że każdy kolejny rok szkolny stawia nowe wyzwania jedynie 
przed uczniami. Nauczycieli zaś, stawiając w roli egzekutorów nabywanej wiedzy progra-
mowej. Niezależnie od założeń Roku Odkrywania Talentów, nauczyciele mogą stale od-
krywać własne talenty organizatorskie i twórcze, o ile zechcą skorzystać w swojej pracy 
dydaktyczno – wychowawczej z własnych zasobów kreatywnego myślenia…

O zasadności podejmowania tematyki naukowej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnymED
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▸ Anna Krzyżanowska
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fot: badanie ziemi



Przyszli odkrywcy świata nabywają w trakcie „pracy na-
ukowej” bezcenne umiejętności społeczne, takie jak: umie-
jętność pracy w zespole, cierpliwość i wytrwałość w do-
prowadzaniu swojej pracy do końca oraz nie mniej istot-
ną odporność emocjonalną w zetknięciu z ewentualnym 
niepowodzeniem. Umiejętności te stają się niezbędne, 
jeśli dążymy do kreowania w dziecku postawy człowie-
ka otwartego na możliwość „uczenia się przez całe życie”,  
w rozumieniu dosłownym poprzez powszechnie dostęp-
ne projekty unijne, oraz przenośnym, opartym na przy-
szłych doświadczeniach życiowych. 

Przygoda z nauką w wieku przedszkolnym wymagająca 
początkowo przewodnictwa nauczyciela prowadzi dzieci 
do działań zespołowych i indywidualnych o różnym stop-
niu odpowiedzialności, gdzie krystalizuje się także potrze-
ba odkrywania i zmiany oblicza świata. Wraz z wiekiem 
uczniów zmieniają się ich aktywności - eksperymenty 
stają się coraz bardziej skomplikowane, bardziej samo-
dzielne, a stosownie do możliwości wzrastają oczekiwania 
wobec ich pracy i osiągniętych rezultatów. 

Z przykrością muszę przyznać, że nastawienie na zdo-
bywanie umiejętności przegrywa z rzeczywistością szkol-
ną na wyższych szczeblach edukacji w Polsce. W obliczu 
przeładowanych wiedzą programów i podręczników oraz 
tendencji do nauczania i uczenia się w celu osiągnięcia 
jak najwyższych wyników egzaminacyjnych, znakomita 
większość naszych nauczycieli i uczniów nie ma innego 
wyjścia, jak dostrzegać cel własnych działań w możliwie 
wysokiej punktacji kolejnych testów. Na zmiany w sys-
temie oceniania efektów pracy uczniów zbyt prędko się 
nie zanosi, nie warto więc cel ten jednoznacznie przekre-
ślać. Poczucie satysfakcji zaszczepione  
w dziecku jest tym bardziej doświadcze-
niem bezcennym, szczególnie w obli-
czu tego, co nieuniknione, czyli wyścigu  
o wspominane punkty na egzaminie 
gimnazjalnym, czy maturze. Jednocze-

śnie pozwala mieć na-
dzieję, że owe punkty są 
tylko sposobem dążenia 
do tego, co przekracza 
horyzonty, do tworze-
nia tego, o czym dziś nie 
mamy jeszcze pojęcia. 
Przeświadczenie, że dzię-
ki wytrwałości, pracowitości  
i wierze we własne możliwo-
ści nasi uczniowie mogą speł-
niać swoje marzenia sprawia, 
że ich życiowe Noble są na 
wyciągnięcie ręki. A nauczyciele mogą odnaleźć w ich 
przyszłości sens i wartość własnej pracy. 

Trzeba tą przyszłość i perspektywę mieć na uwadze 
już dzisiaj, dostrzegać możliwości, spoglądając swoim 
uczniom w oczy. Nieistotne, że mają oni dopiero trzy lata, 
cztery, pięć, może sześć…         ▪
Anna Krzyżanowska

Nauczycieli poszukujących inspiracji do własnych działań opartych na zagadnieniach 

naukowych zachęcam do zapoznania się z galerią projektów Programu eTwinning do-

stępnych na stronie www.etwinning.pl/ciekawe_projekty. W sposób szczególny 

zapraszam do odwiedzenia stron projektów naukowych realizowanych w moim przed-

szkolu (www.ekozywioly.blogspot.com; www.givebreathtoearth.blogspot.com;  
www.emuseums.wordpress.com) oraz prezentujących pracę innych nauczycieli  

(www.jolmar.wikispaces.com; www.eluxfiat.wordpress.com). Nasze działania 

są dowodem na to, iż brak pracowni wyposażonych w profesjonalne pomoce naukowe 

do doświadczeń, nie stanowi dla kreatywnego i upartego nauczyciela żadnej prze-

szkody. A dla mniej upartych nie może być wymówką. Dzięki już wybudowanym Cen-

trum Nauki i stale powstających w całym kraju stacjonarnych  

i wędrownych eksperymentariach może być tylko łatwiej… 
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