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Spójrz uważnie wokół siebie! 
czyli o tym jak  uczyć,  

wykorzystując najbliższe otoczenie szkoły 
 

 

V 
Konferencja dla nauczycieli  

edukacji wczesnoszkolnej 
 

18 października 2003 r. 
 
 
 

Współorganizatorzy: 

Oficyna Pedagogiczna Jarosława Pytlaka 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Awans” 

 



Szanowni Państwo! 

Czy zdarzyło się Wam zabrać klasę na atrakcyjną wycieczkę, której organizacja 

pochłonęła wiele Waszego czasu i wysiłku, a dla uczniów, koniec końców, 

najważniejszym wydarzeniem, o którym opowiadali w domach, okazał się zakup 

„świecącego” kościotrupa?  

Mnie takie doświadczenie spotkało na początku kariery nauczycielskiej. Byłam tym 

bardzo sfrustrowana. Oczywiście, nie zrezygnowałam z wycieczek, ale zaczęłam 

głęboko zastanawiać się nad sensem klasowych wyjazdów. Szybko doszłam do 

wniosku, że część celów dalekiej wyprawy mogę z powodzeniem osiągnąć 

wychodząc po prostu na przyszkolny trawnik lub osiedlową alejkę. W ten sposób 

narodziła się w moim życiu zawodowym „edukacja trawnikowa”. To właśnie 

w najbliższym otoczeniu szkoły uczę dzieci obserwować i wnioskować, oswajam je 

z prostymi przyrządami badawczymi, a przy okazji ustalam zasady zachowania 

i pokazuję, że nie trzeba daleko wyjeżdżać, aby przeżyć lub zaobserwować coś 

ciekawego. 

Kolejna, piąta już konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 

organizowana przez Szkołę  Podstawową nr 24 S.T.O. w Warszawie, będzie 

poświęcona wykorzystaniu najbliższego otoczenia szkoły jako obiektu 

dydaktycznego. Liczę, że zaproponowane zajęcia staną się dla Państwa inspiracją 

do nowych działań we własnej placówce, a raczej wokół niej, ułatwią oderwanie się 

choć na trochę od wszechobecnych kart pracy, a uczniom pozwolą poznawać świat 

poprzez działanie, doświadczanie i przeżywanie.  

Mam nadzieję, że podobnie jak nasze poprzednie spotkania, tegoroczna 

konferencja dobrze posłuży wymianie doświadczeń, poznaniu nowych sposobów 

pracy i prezentacji dorobku w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. 

 

        Serdecznie zapraszam! 

 

         Ewa Pytlak 

 



Ramowy program konferencji 
  9.00 – 10.00 Przyjmowanie gości (recepcja), kawa, herbata, wybór warsztatów 

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji 

10.15 – 11.15 Spotkanie z „Małym Księciem” czyli o tym, jak patrzeć, żeby 
widzieć 

dr Barbara Stejgwiłło Laudańska
Co to znaczy „dobra szkoła”? 

mgr Jarosław Pytlak. Dyrektor SP nr 24 S.T.O. w Warszawie

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę i herbatę 

11.30 – 12.30 Warsztaty (I tura) 

12.30 – 13.30 Przerwa, ciepły posiłek, sprzedaż wydawnictw, kuluary 

13.30 – 14.30 Warsztaty (II tura) 

14.30 – 14.40 Przerwa na kawę i herbatę 

14.40 – 15.40 Warsztaty (III tura) 

Propozycje warsztatów: 

1. Proste pomoce dydaktyczne pomagające poznawać środowisko.  
2. Jak rozbudzać ciekawość ucznia? – zaproszenie do „Koła badacza”. 
3. Teren jako obiekt dydaktyczny – jak prowadzić zajęcia badawcze w najbliższym 

otoczeniu szkoły. 
4. Zajęcia ruchowe w terenie. 
5. Jak zrobić grę terenową z... niczego? 
6. Uwrażliwianie zmysłów – proste ćwiczenia w terenie. 
7. Edukacja w Parkofrajdzie, czyli jak ubiegać się o „Zielony Certyfikat” - prezentacja 
8. Program Edukacji Ekologicznej dla M.st. Warszawy dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i uczniów klas 1-3 - prezentacja 
9. Programu SP nr 24 STO, „Zintegrowany program nauczania początkowego” oraz 

koncepcja oceniania opisowego – prezentacja dla tych, którzy „pierwszy raz”. 

Istnieje możliwość zamieszczenia własnych publikacji, dotyczących 
kształtowania różnych umiejętności w nauczaniu zintegrowanym, w materiałach 
konferencyjnych, a także prezentacji autorskich rozwiązań pracy z uczniem. 
Materiały prosimy przesyłać pocztą na dyskietkach (Word 97, Word 6.0 lub RTF) 
wraz z załączonym wydrukiem na adres Oficyny Pedagogicznej Jarosława Pytlaka 
lub (bez wydruku) pocztą elektroniczną na adres: pytlak@pytlak.com.pl, do dnia 
12 października 2003 r. Publikacja powinna zawierać najwyżej 2 strony 
znormalizowanego tekstu formatu A4 (większą objętość należy uzgodnić 
telefonicznie), w tym informację o autorze i instytucji, którą reprezentuje.  



Organizatorzy konferencji: 
• dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 24 STO w Warszawie; 

• Oficyna Pedagogiczna Jarosława Pytlaka; 

• Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Awans” . 

Miejsce:     Szkoła Podstawowa nr 24 STO w Warszawie, 
                               01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67a 

                 tel./faks (22) 665-92-42 

Termin:   18 października 2003 r. 

Koszt:  65 zł. (płatne na miejscu) 
(w cenie: uczestnictwo w zajęciach, kawa, herbata, ciepły posiłek, możliwość 

zamieszczenia publikacji w materiałach konferencyjnych, materiały konferencyjne)  

dla zainteresowanych: dopłata 5 zł za zaświadczenie o udziale w konferencji) 

Rezerwacja miejsc:   tel./faks (22) 665-92-42  

(zgodnie z kolejnością zgłoszeń, możemy przyjąć do ok. 100 osób) 
 
Dojazd:  Z Dworca Centralnego tramwajem linii 8 lub 10 

w kierunku Woli, wysiąść na przystanku przy ul. Czumy. 
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