
TEACHING VALUES
czyli JAK UCZYĆ DZIECI, CO JEST DOBRE, A CO ZŁE

Szkoła podstawowa 1-3

Mam nadzieję, że podzielacie pogląd, że musimy i powinnyśmy 
uczyć dzieci wartości. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nauczania 
dzieci zaobserwowałam zjawisko (nie chcę, żeby brzmiało zbyt 
mocno, ale muszę to powiedzieć) spadku wartości moralnych. 
Ucząc i obserwując lekcje innych nauczycieli zauważyłam ogromną 
zmianę postaw uczniów wobec siebie nawzajem oraz wobec ich 
nauczycieli. Niektóre zachowania i sposób wypowiadania się w 
trakcie lekcji, kiedyś były nie do przyjęcia, podczas gdy obecnie 
niektóre dzieci czują się zaskoczone, kiedy zwraca im się uwagę na 
ich niewłaściwe zachowania i język, którym się posługują. Aby dać 
najprostszy przykład, dzieci i to już od klas zerowych nadużywają 
przekleństw, ale co gorsze nauczycielom też się to zdarza. Byłam 
świadkiem kilku sytuacji, kiedy nauczyciele zastanowili się na dłużej 
nad takim stanem rzeczy, ale w większości przypadków słyszę z 
obu stron tylko nieudolne usprawiedliwienia: To nie są przecież 
przekleństwa, tylko takie przerywniki... Używanie „czystego” 
języka to tylko jeden z aspektów wartości dobrego wychowania. 
Mój wniosek jest następujący – to my powinniśmy być wzorem i 
moderatorami  dobrych obyczajów i norm. Podsumowując tytułem 
wstępu - jeśli chcemy nauczać o wartościach, sami powinniśmy żyć 
zgodnie z nimi. 

Spadek znaczenia wartości

Podstawa Programowa określa zakres materiału, jaki dzieci powinny opanować. Obejmuje ona wymogi formalne niezbędne do rozwoju 
wiedzy i umiejętności, ale także podkreśla ogromne znaczenie nauczania dzieci, tak by mogły wyrosnąć na odpowiedzialnych ludzi, którzy 
będą umieli współpracować z innymi, aby osiągnąć swój największy potencjał. Umiejętności społeczne są umiejętnościami ponadczasowymi, 
ale nauczanie wartości podczas lekcji języka obcego stawia nam poważne wyzwanie, szczególnie w klasach 1-3 szkoły podstawowej, gdzie 
zakres gramatyczny i leksykalny jest bardzo ograniczony.

Chcielibyśmy rozwinąć temat nauczania opartego na wartościach i zaprosić nauczycieli języka angielskiego do wymiany poglądów  
i uwag na temat, w jaki sposób najlepiej włączyć do swoich lekcji nauczanie o wartościach.

Pomóż nam pomóc innym nauczycielom nauczyć dzieci tego, co jest dobre, a co złe. W końcu, jedną z największych wartości jest 
umieć pracować w zespole, więc wspólnie uczmy o wartościach! Proszę wysyłajcie swoje myśli na adres reginaraczynska@autograf.pl. 
Najlepsze pomysły i praktyki zostaną przedstawione w kolejnych edycjach Teachers’ Club.

Regina Raczyńska
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Jeśli Twoim zadaniem miałoby być przygotowanie krótkiej listy 10 najważniejszych wartości, które powinny kierować naszym życiem, 
które wartości by to były? Kiedy zaczęłam myśleć o tym dokładniej, okazało się, że wcale nie jest to taka oczywista sprawa.

Podstawa Programowa mówi, że celem edukacji w szkole podstawowej jest (między innymi) kształtowanie postaw uczniów, które 
określają skuteczne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Jest to bardzo ogólna wytyczna. Kiedy czytamy 
dalej, oficjalny komentarz do tego dokumentu stwierdza, że w procesie kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych powinno 
się kształtować postawy, które powodują dalszy rozwój indywidualny i społeczny. Wymieniane są takie wartości jak uczciwość, 
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość, motywacja, 
kreatywność, przedsiębiorczość, dobre maniery, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej.

Przyjrzenie się tym wartościom daje do myślenia, ponieważ są one bardzo wyraźnymi drogowskazami. To jest trudne, jeśli nie 
niemożliwe, aby wskazać, które z nich są najważniejsze. Co więcej, nie trzeba ograniczać się jedynie do  tych wskazanych. Jeśli 
czujemy mocno, że wartości, na przykład miłości lub przyjaźni są tymi najważniejszymi, uczmy ich. Mój wybór będzie również nieco 
spersonalizowany.

Myślę, że większość z nas zna pomysł z przygotowaniem klasowego 
plakatu o zasadach, jakie powinny panować w klasie. Jeśli nie, to po-
krótce przypomnę, że jest to plakat, przygotowywany wspólnie z dziećmi 
na początku roku, w którym przedstawione są zasady zachowania, dobre 
maniery w klasie oraz wszystkie nakazy i zakazy, jakie będą dotyczyć dzieci 
przez cały rok szkolny. Jest to wspaniała praca zespołowa i każda grupa 
musi wspólnie ustalić, jak przygotuje swoją część plakatu. Można wspól-
nie dyskutować nad różnymi punktami i decydować, które zachowania 
są najważniejsze. Pamiętam, że mniej więcej dwa lata temu usłyszałam od 
bardzo doświadczonej nauczycielki, że wyjątkowo postanowiła nie robić 
tego zadania ze swoją nową klasą. Ją samą zaskoczyło potem to, że ze 
względu na gorszą dyscyplinę w tej klasie, przeprowadziła zadanie z pla-
katem w połowie listopada. Potem wysłała mi e-maila ze słowami: „Mo-
żesz to zmienić, usunąć jakieś punkty lub dodawać nowe, ale nigdy nie 
decyduj się nie mówić na początku roku o zasadach. Jeśli dzieci wiedzą, 
że biorą udział w procesie od początku, nawet jeśli jest to proces związa-
ny z utrzymaniem dyscypliny, uczniowie są bardziej skłonni uczestniczyć  
w jej przestrzeganiu później. Aby je chwilowo poprawić, zwykle wystar-
czy, abym wskazywała  plakat ...”

W pełni popieram tę opinię. Nie należy rezygnować z tworzenia plakatu  
z przepisami klasowymi. To nie chodzi o narzucanie zasad, ale ich wspólne 
wypracowanie... Poniżej przedstawiam dwa przykłady Zasad zachowania 
w klasie. Miejmy na uwadze słynny cytat: Powiedz mi, a zapomnę, naucz 
mnie, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a się nauczę.
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Ludzie są istotami społecznymi. Nasz rozwój społeczny zaczyna się zazwyczaj w wieku około trzech lat razem z pierwszymi próbami 
zabawy z innymi dziećmi. Sterowane zabawy są najlepszym sposobem na uczenie dzieci wartości. Gry są wspaniałym sposobem na 
wprowadzenie pojęć społecznych dzieciom w różnym wieku i na różnych etapach rozwoju. Poniżej przedstawiam kilka pomysłów, 
jak włączyć wartości w nauczanie języka angielskiego. Pamiętaj, aby przesłać także swoje pomysły! Czekamy na nie do 15.03.

Nauczanie wartości

GAME 1 – EMPATHY

Empatia – wartość moralna, dzięki której jesteśmy 
w stanie wyczuć emocje innych ludzi oraz wyobrazić 
sobie, co ktoś inny może mieć na myśli lub czuje.

Cel: pomóc dzieciom zrozumieć, jak wyglądają niewerbalne sygnały ciała lub wyglądu twarzy, gdy osoba czuje się w pewien sposób. 
Pomóc im zdać sobie sprawę z tego, jak mogą czuć się ludzie i jak ważne jest być wrażliwym na nastroje innych osób. 

Słownictwo: angry, happy, sad, scared, shy 

Gramatyka: czasownik HAVE: My friend has got a dog. Czasownik BE, pytania: Are you…? Krótkie odpowiedzi: Yes, I am. No, I’m not.

Materiały: karty wyrazowe i obrazkowe do prezentacji słownictwa (słowa i obrazki można też napisać i narysować samodzielnie 
na tablicy). Karty pracy 1 i 2.

Procedura:

Ý Przedstaw słowa. Pokaż mimikę twarzy towarzyszącej każdemu uczuciu. Zapytaj uczniów, jakie sytuacje mogą powodować takie 
uczucia. Zapytaj dzieci o ich osobiste doświadczenia, kiedy przeżywali takie emocje.

Ý Poproś pięcioro dzieci, by stanęły z przodu klasy. Podaj im karty wyrazowe. Zadaniem każdego dziecka jest zilustrować swoje 
słowo odpowiednim wyrazem twarzy. Poproś pozostałych uczniów, by odgadli przedstawiane uczucia. Następnie zapytaj klasę, czy 
było to łatwe czy trudne do odgadnięcia. Zapytaj, które uczucie jest najprostszym, a które najtrudniejszym do odgadnięcia.

Ý Zapytaj uczniów, które uczucia są pozytywne, a które negatywne (shy – zależy od sytuacji). Poproś dzieci, by narysowały 
szczęśliwą twarz w swoich zeszytach i, jeśli to możliwe, napisały pod spodem: I’m happy.

Ý Napisz na tablicy: My friend has got a dog. Wybierz pięć innych uczniów, by podeszli do tablicy i odwrócili się tyłem dla klasy, tak 
aby inne dzieci nie widziały ich mimiki. Rozdaj karty wyrazowe. Wyjaśnij, że zadaniem dzieci jest powiedzieć głośno zdanie napisane 
na tablicy tak, by jak najlepiej przedstawić uczucie, które im przydzielono. Upewnij się, by dzieci mówiły dosyć głośno i wyraźnie tak, 
by było je słychać nawet na końcu sali. Pozostałe dzieci słuchają uważnie i próbują odgadnąć uczucia: Are you shy?

Ý Zapytaj dzieci, co według nich było trudniejsze: odgadywanie emocji na podstawie wyrazu twarzy czy na podstawie nastroju 
głosu. Zwróć uwagę dzieci na fakt, jak ważne jest, aby rozumieć uczucia innych ludzi w prawdziwym życiu.

Ý Jeśli chcesz nieco rozszerzyć zabawę, poproś dzieci, przy przedstawiły te pięć uczuć używając swojego ciała, ale bez słów i zmiany 
wyrazu twarzy.

Ý Jeśli dzieci są bardziej zaawansowane w piśmie mogą pisać słowa w swoich zeszytach.

Ý Możesz przygotować wcześniej kopie Karty pracy 2 i poprosić dzieci, by napisały po śladzie słowa, połączyły je z odpowiednimi 
buźkami i następnie wkleiły prace do swoich zeszytów.
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GAME 2 - TEAMWORK

GAME 3 – FAIRNESS

Praca zespołowa – wartość pracy wspólnie z grupą 
ludzi, aby osiągnąć cel, wykorzystując swoje 
indywidualne umiejętności, mimo jakiegokolwiek 
osobistego konfliktu między jednostkami.

Uczciwość/Sprawiedliwość – wartość, dzięki której 
traktujemy wszystkich ludzi równo lub w sposób, 
który jest właściwy lub rozsądny.

Cel: pomóc dzieciom zrozumieć znaczenie współpracy w codziennych sytuacjach.
Słownictwo: kształty: rectangle, round, square, triangle.
Gramatyka: przymiotniki porównawcze: smaller.
Materiały: bardzo duże kwadraty wycięte z gazety. Liczba kwadratów zgodna z liczbą grup w klasie, po jednym kwadracie dla każdej 
grupy. Karta pracy 3.
Procedura:
Ý Narysuj kształty na tablicy. Zapytaj dzieci, czy wiedzą, czym one są i czy znają nazwy kształtów po polsku. Zaprezentuj słowa po 
polsku i po angielsku.
Ý Pokaż kształty przy użyciu rąk, rysując je w powietrzu. Powtórz słowa. Poproś dzieci, by zrobiły to samo, czyli rysowały kształty w 
powietrzu i powtarzały słowa po tobie.
Ý Zacznij rysować kształty na tablicy. Zadaniem dzieci jest odgadnąć kształty tak szybko, jak to możliwe.
Ý Podziel klasę na grupy po trzech, czterech uczniów. Poproś, aby wstali i rozdaj im papierowe kształty. Ta gra wymaga dobrej pracy 
zespołowej. Ideą gry jest to, że cała grupa musi znaleźć sposób, aby stanąć na kształcie, który za każdą kolejną rundą będzie mniejszy. 
Uczniowie muszą zaplanować pracę zespołową i pomagać sobie nawzajem. Po każdym etapie powiedz: Make your squares smaller!. 
Pokaż dzieciom, jak złożyć kwadraty, by uzyskać ich mniejszy rozmiar.
Ý Po zakończeniu gry porozmawiaj z dziećmi o wartości pracy zespołowej i wspólnie zastanówcie się, dlaczego niektórym grupom 
poszło lepiej niż innym.
Ý Możesz przygotować wcześniej kopie Karty pracy 3 i poprosić dzieci, by napisały nazwy kształtów po śladzie, a następnie wkleiły 
pracę do swoich zeszytów. Następnie możesz rozszerzyć zadanie i przeprowadzić dyktando z kolorami.

Cel: umożliwienie dzieciom odczucia i zrozumienia poczucia niesprawiedliwości oraz uświadomienie im, jak bolesne i negatywne 
mogą być odczucia związane z niesprawiedliwością.
Słownictwo: związane z wcześniej przerobionym materiałem.
Gramatyka: You can eat/have it if..
Materiały: cukierki lub naklejki (po jednej sztuce dla każdego ucznia).
Procedura:
Ý Daj każdemu uczniowi cukierka lub naklejkę. Umieść nagrodę przed każdym dzieckiem, ale wyjaśnij dokładnie, że nie może go 
zjeść lub zatrzymać naklejki na własność, jeśli nie spełni warunków, które za chwilę podasz. Uczniowie muszą słuchać bardzo uważnie. 
Ý Możesz używać różnego słownictwa w zależności od tego, czego uczniowie niedawno się uczyli. Na przykład, jeśli przerabiali na 
lekcjach części ciała, możesz powiedzieć: You can eat it if  you’ve got green eyes and blond hair. Jeśli niedawno rozmawialiście o ubraniach, 
możesz powiedzieć: You can eat it if  you are wearing a red T-shirt.
Ý Wyjaśnij, że trzeba spełnić wszystkie warunki, żeby dostać nagrodę. Spraw, by pierwsza runda była krótsza, by dzieci zrozumiały 
zabawę i by niewiele dzieci mogło tak naprawdę otrzymać podarunki. Zainscenizowanie konfliktu, który oferuje nagrody dzieciom  
z nieuczciwych powodów powinno sprowokować dzieci do protestu i zainicjować dyskusję na temat słuszności takiego ograniczenia. 
Ý Wyjaśnij dzieciom prawdziwą ideę gry. Zapytaj uczniów, jak się czuli, gdy nie mogli otrzymać nagrody z nieuczciwych powodów. 
Porozmawiajcie chwilę o dyskryminacji i sprawiedliwości.
Ý Zagraj w grę jeszcze raz, tym razem z celem, aby ćwiczyć umiejętności słuchania. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymują nagrody.
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GAME 1 – EMPATHY
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PHOTOCOPIABLE 1



PHOTOCOPIABLE 2

GAME 1 – EMPATHY
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triangle triangle

rectangle rectangle

circle circle
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