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Wa n warto ci , która tkwi w ma ych formach scenicznych, jest potrzeba wspó pracy
w grupie. Podczas inscenizacji uspo ecznienie dzieci dokonuje si samoistnie. Dzieci ucz si
rozumienia poj : my, nasz, a nie tylko: ja, moje. Sytuacje wychowawcze, jakie stwarzaj
inscenizacje, przygotowuj dzieci do przystosowywania si do otaczaj cej je rzeczywisto ci
poprzez naturalne kontakty spo eczne.

Dzieci trzeba nauczy  w a ciwego pos ugiwania si  g osem, dlatego nauczycielka
opracowuje system wicze w formie zabawowej, pomagaj cy dzieciom w praktycznym
przyswojeniu sobie umiej tno ci poprawnego operowania brzmieniem g osu, doskona
wymow , wyra n dykcj i dobrze uregulowanym oddechem. Pomocne tu mog by takie
wiczenia jak: wci ganie powietrza i mówienie, liczenie na zatrzymanym oddechu, (kto

powie najd u sze zdanie, najd u ej b dzie liczy ), w chanie kwiatów rosn cych wysoko,
zabawa w sylaby itp.

Szerzej o ma ych formach scenicznych przeczytasz w ksi ce J. Awgulowej, W. wi tek:
Ma e formy sceniczne w pracy przedszkola. WSiP, Warszawa 1982.

S owom i ruchowi najcz ciej towarzyszy muzyka, która pobudza wyobra ni , podsuwa
rytm, porz dkuje ruch. Wywo uje te okre lony nastrój, dzieci lubi  s ucha ró nych rytmów
i odró nia cechy charakterystyczne s yszanych d wi ków.

W pracy z ma ymi dzie mi wykorzystuje si  s uchanie krótkich opowiada , wierszy,
tekstów inscenizowanych, opanowywanie umiej tno ci samodzielnego ogl dania ksi ek,
obcowania z artystyczn ilustracj . Obrazki stosowane w pracy z ma ym dzieckiem musz
posiada wiele elementów (jednak bez prze adowania szczegó ami), odpowiedni wielko ,
bogat tre , uk ad kilkuplanowy. Wybieraj c ilustracje do pracy z dzieckiem nale y bra pod
uwag :
– wiek i mo liwo ci percepcyjne dziecka,
– artystyczne i wychowawcze warto ci,
– realizm przedstawianych sytuacji,
– kolorystyk .

Ilustracja u atwia percepcj utworów literackich, wzbogaca s ownictwo, pomaga dziecku
w kojarzeniu nowego wyrazu z odpowiednim komponentem obrazu, rozwija jego wyobra ni
i spostrze enia, uzupe nia obserwacj rzeczywisto ci.

W pracy z dzie mi od 0 – 4 lat wybór w a ciwej ksi ki jest spraw tak samo wa n jak dobór
odpowiednich form i metod. Praca z ilustracj prowadzona jest najcz ciej indywidualnie lub
w ma ych grupach.

Podobnie jak w innych zaj ciach, w pracy z ksi k wyst puj trzy podstawowe formy:
– kontakty indywidualne,
– kontakty z niewielkim zespo em dzieci,
– zaj cia z ca grup [2, s. 239].

W kontakcie dziecka z ksi k istnieje du e zró nicowanie czasowe. Wra liwo
emocjonalna, potrzeba ruchu i zabawy, cz stej zmiany pozycji cia a, brak umiej tno ci
koncentracji uwagi, krótkotrwa e zaciekawienie, niewielki zasób poj i do wiadcze , to
cechy, które maj wp yw na cz sto i d ugo kontaktów z literatur . U dzieci
nadpobudliwych psychoruchowo kontakt z ksi k jest krótkotrwa y, zmienny
i powierzchowny lub zmienny, ale po czony z dok adnym ogl daniem i komentarzem.
Natomiast dzieci zrównowa one emocjonalnie i o obni onej nieznacznie pobudliwo ci d ugo
i wnikliwie przegl daj  t sam ksi k , b d zmiennie, ale w po czeniu z dok adnym
ogl daniem i komentarzem. D u sze zaj cia z ca grup , trwaj ce 10 – 15 min. dopuszcza si
dopiero w wieku 3 – 4 lat.

Takie zachowania dzieci w czasie ich kontaktu z ksi k  s wynikiem indywidualnych
ró nic rozwojowych. Zale od charakteru, poziomu wiedzy o otaczaj cej rzeczywisto ci
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spo ecznej, przyrodniczej, technicznej, spostrzegawczo ci i stopnia opanowania umiej tno ci
procesu analizy i syntezy.

W grupach 3 - 4 latków praca z ksi k opiera si przede wszystkim w kontaktach indywidualnych
i w ma ych zespo ach.

Dla trzylatków przewidziano s uchanie krótkich opowiada , wierszy i tekstów inscenizowanych,
opanowanie umiej tno ci samodzielnego ogl dania ksi ek, obcowanie z artystyczn ilustracj .
W grupie czterolatków wa n spraw jest kszta towanie umiej tno ci wypowiedzi na temat ilustracji
w ksi kach, krótkich wierszy, poznawanie warto ciowych utworów budz cych wra liwo na dobro
i z o.

Ró norodno i bogactwo metod zainteresowania dzieci ksi k zale y w du ym stopniu od
w asnych pomys ów i zaanga owania wychowawcy. Mog to by opowiadania i rozmowy
ilustrowane zabaw , kukie k , obrazkiem, wi zanie tre ci ksi ki z obserwacjami z najbli szego
otoczenia spo ecznego i przyrodniczego dziecka. Opiekunka powinna uwzgl dni przede wszystkim
potrzeby rozwojowe ma ego dziecka, jego wra liwo nerwow , upodobanie do pogodnych
w nastroju i formach utworów. Sama ksi ka, czytany lub referowany tekst, ogl danie ilustracji jest
punktem wyj cia do planowania cyklu zabaw i zaj oraz swobodnej twórczo ci dziecka.
W modszych grupach wiekowych, ksi ka wi e si z dzia aniem, przenika ró ne formy dzieci cej
aktywno ci, ale stopniowo znaczenie tekstu staje si coraz wi ksze, a rola pomocy maleje.

W pracy z ma ymi dzie mi istniej równie formy, gdzie kontakt z ksi k odgrywa rol
drugoplanow , jest tylko t em dla rozwijania artystyczno – technicznej dzia alno ci, mo e s u y
w pracy nad sprawno ci mi ni, narz dów mowy lub mo e stanowi temat audycji radiowej. Praca
wychowawczyni z ksi k stanowi sta e poszukiwanie form zbli enia dzieci do literatury, do
umiej tnego korzystania z jej wychowawczych walorów. Nauczycielka w takich sytuacjach powinna
systematycznie pracowa nad sob , a wtedy na pewno dzi ki stosowaniu odpowiednich form i coraz
to nowych atrakcyjnych metod doprowadzi do tego, e literatura dzieci ca stanie si nieod cznym
towarzyszem zabaw i zaj dzieci.

Stymulowanie j zykowych umiej tno ci, budzenie zaciekawienia j zykiem, wyzwalanie
rado ci mówienia i ch ci dzielenia si uwagami, to za o enia wspomagania kompetencji
j zykowych dziecka.

Nieocenione w nauce mówienia s rymowanki – proste wierszyki i wyliczanki, czyli
utwory pisane mow wi zan i posiadaj ce struktur metryczn , której nie posiada proza. Ju
dzieci pó toraroczne i starsze ch tnie s uchaj wierszy indywidualnie lub w ma ych grupach.
Poezj mo na wykorzysta w sposób nast puj cy:
- czyta wiersz do s uchania,
- uczy wiersza na pami ,
- wykorzysta poezj do wicze wymowy,
- wykorzysta wiersze do prostych zabaw inscenizowanych,
- wykorzysta wiersze w okre lonych sytuacjach, okazjach i uroczysto ciach.

Maluchy z powodzeniem ucz si krótkich i prostych wierszy na pami . Nauka wiersza
mo e przebiega nast puj co:
- zapoznajemy dzieci z tre ci wiersza poprzez kilkakrotn recytacj ,
- wyja niamy wyrazy i zwroty niezrozumia e,
- powtarzamy tekst 2 – 3 krotnie, stawiaj c przed ka dym powtórzeniem zadanie

wymagaj ce analizy tre ci utworu, np.: Dlaczego Ja si cieszy ?; Co znajdowa o si
w zaczarowanej skrzyni?,

- utrwalamy wiersz poprzez powtarzanie indywidualnie lub w grupkach 2 – 3 osobowych
z podzia em na role, powtarzaniem refrenu, wybranych urywków, powtarzaj cych si
s ów,

- zespo ow recytacj (w przypadku, gdy wi kszo dzieci dobrze opanowa a wiersz).
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czenie tekstów rymowanych ze wskazywaniem odpowiednich przedmiotów bawi
i jednocze nie uczy dzieci. Wielokrotne powtarzanie tekstów pozwala poznawa nowe s owa,
doskonale wiczy pami i orientuje dziecko w schemacie w asnego cia a.

Rys. 2. Przyk ad rysowanego wiersza, rozwijaj cego aktywno mown dziecka [4, s.251]

Uwra liwianie dzieci na rytm nale y rozpocz od zwrócenia uwagi na wszelkie
sytuacje, w których pojawia si miarowy ruch i odg os: miarowe tykanie zegara, spadanie
kropel deszczu, odg os kroków. Najm odsze dzieci b d je na ladowa na zasadzie echa. Ju
u niemowl t pojawia si najprostsza, samorodna forma rytmicznego gaworzenia. U dzieci
dwuletnich s to rytmiczne s owa w trakcie zabawy. Po czeniem s owa z odpowiednio
dostosowan form graficzn  s rysowane wierszyki. Kre lenie symboli desygnatów
z równoczesn recytacj prostych tekstów rymowanych zmusza dziecko do ledzenia ruchu
i s uchania tekstu. Wielokrotno powtórze sprzyja wymawianiu przez dziecko pocz tkowo
ostatnich sylab w wersach, a potem wybranych wyrazów i w efekcie recytowaniu ca ego
tekstu.

Rys. 3. Przyk ad rysowanego wiersza, rozwijaj cego aktywno mown dziecka [4, s.250]
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Rysowane wierszyki dla dzieci s typow form rysunku narastaj cego, zwi zanego ze
s owem. Pocz tkowo kreski rysuje rodzic lub opiekunka dziecka. Pó niej dzieci same
podejmuj  t czynno , tworz c rysunki dla w asnych potrzeb, recytowanych wierszy lub
piewanych piosenek [4, s. 249]. Dzieci bardzo lubi  t form zabawy, niezale nie od wieku.

Rysowane wierszyki bawi , ucz korzystania ze s owa mówionego. Prosty schematyczny
rysunek stwarza mo liwo kojarzenia s owa z elementem graficznym. Zabawa s owem
poparta aktywno ci ruchow  wyrabia nowe, niezb dne umiej tno ci dla globalnego rozwoju
dziecka. Jest to wspó zale no , której nie nale y bagatelizowa . Dzi ki treningowi ma ej
motoryki nast puje usprawnienie precyzyjnych ruchów r ki, niezb dnych do nauki pisania.

wiczenia du ej motoryki, wyrabiaj ce p ynno , zr czno , gibko , zmys równowagi,
wdra aj do zaradno ci i odwagi.

Jedn z form usprawniania wymowy s znane dzieciom wyliczanki. Wyliczanki
pozwalaj zachowa melodi , akcent i rytm, a wi c prozodyczne elementy wypowiedzi, co
jest istotne dla mówienia, a przy tym eliminuj  l k przed mówieniem. Wyliczanek nie piewa
si , ale te si ich nie mówi. Ich muzyka jest czym po rednim mi dzy piosenk , a mow .
Wyliczanki maj swoiste rytmy i rymy. One sprzyjaj zapami taniu tekstu, cz sto
niezrozumia ego, wicz umiej tno wybrzmiewania trudnych zbitek wyrazowych
i pozwalaj poznawa nowe wyrazy. Wylicza si akcentuj c mocno co drug (pierwsz ,
trzeci , pi t , siódm , dziewi t , itd.) sylab . Mo na nimi mierzy czas, ilo przedmiotów,
prac . Matematyczne wyliczanki zapoznaj dziecko dodatkowo z cyframi i liczeniem.
Wyklepana trzykrotnie formu ka mo e mierzy czas np. gotowania. Przyk ady wyliczanek dla
dzieci znajdziesz wksi ce K. Pisarkowej: Wyliczanki polskie. Ossolineum, 1988.

Rys. 4. Przyk ad rysowanego wiersza, rozwijaj cego aktywno mown dziecka [4, s.252]

Kiedy dziecko nie zna jeszcze wszystkich potrzebnych mu wyrazów z j zyka ojczystego,
tworzy swoje w asne. Gdy co upadnie, mówi: b c. Przebiega pies, dziecko wo a: hau, hau,
na laduj c g os psa. Na ladowanie zas yszanych odg osów w asnym g osem nazywa si
onomatopej , czyli zleksykalizowanym tworem j zykowym. To one zast puj pierwsze
wyrazy ma ego dziecka i pozwalaj na werbalne kontakty z osobami z najbli szego otoczenia.
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Sylaby, które powtarza maluch stanowi podstaw pó niejszych s ów. Do poszerzania
podstawowego s ownictwa dzieci s u tak e zabawy paluszkowe. S one prostym sposobem
nawi zania kontaktu z maluchem, który jeszcze nie mówi, a jednocze nie sprzyjaj poznaniu
ró nych fragmentów cia a.

W pracy nad rozwojem mowy biernej i czynnej dziecka nale y wykorzystywa ró ne
techniki: czarodziejskiego worka, flanelografu, teatrzyku, obrazków, pracy z ksi eczk .

W zabawach typu: czarodziejski worek stosuje si drobne przedmioty codziennego
u ytku. Jest to nieodzowna pomoc zarówno do sprawdzania biernego s ownika dziecka, jak
te do wicze  s uchu fonematycznego, utrwalania poprawnej wymowy g osek, rozwijania
procesów poznawczych i kszta towania orientacji przestrzennej.

Opiekunka powinna dostarcza interesuj cych, bliskich tre ci, dzia aj cych na uczucia,
emocje dziecka i sprzyjaj cych swobodnym i samorzutnym wypowiedziom. Wykazywa
cierpliwo w s uchaniu, bez zbytniej ingerencji w formie uwag i pyta .

4.4.2. Pytania sprawdzaj ce

Odpowiadaj c na pytania, sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze .
1. Jakie znasz najcz ciej wykorzystywane sposoby zapoznawania dzieci z tre ci utworu

literackiego?
2. Jakie znasz sposoby inscenizowania tekstu literackiego?
3. Czy potrafisz wymieni kryteria doboru ilustracji do pracy z ma ym dzieckiem?
4. Jakie znasz formy organizacyjne pracy z ksi zk lub czasopismem?
5. Wymie zadania stymuluj ce rozwój mowy dziecka?

4.4.3 wiczenia

wiczenie 1
Rysowanie wed ug instrukcji s ownej – ilustracji do wiersza [4, s. 253].

Sposób wykonania wiczenia

Aby wykona wiczenie powiniene :
1) przygotowa kartk i o ówek,
2) wys ucha wiersza,
3) rysowa poszczególne elementy, zgodnie z tre ci recytowanego wiersza.

Wyposa enie stanowiska pracy:
– o ówek,
– kartka papieru.

wiczenie 2
Przygotowanie do inscenizacji do ulubionej ba ni.
Sposób wykonania wiczenia

Aby wykona wiczenie powiniene :
1) przypomnie sobie ulubione ba nie z dzieci stwa,
2) poda odpowied na pytania:

– Która ba najbardziej Ci si podoba?,
– Któr ba chcia by prze y ?,
– Jak postaci chcia by by w ba ni?,

3) przygotowa przedstawienie swoich wyobra e na kartonie za pomoc farb lub kredek,


