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Każde działanie rozpoczyna się  taką samą historią,  jak w bajce . 

Pewnego razu … spotyka się kilku ludzi, których coś łączy, np.  miejsce zamieszkania, wiek czy 

po prostu podobne zainteresowania. Spotykają się, rozmawiają o codziennych sprawach, 

śmieją się, dobrze się bawią, aż nagle, któraś z osób mówi: „ A może byśmy coś zrobili, wiecie 

coś fajnego.” Zaraz rozpoczyna się dyskusja i snucie planów, każdy prześciga się w pomysłach. 

Potem, najnormalniej w świecie rozstają się, dopada ich codziennośd i własne obowiązki i … 

zapominają o wysnutych marzeniach. 

 I w tym momencie rozpoczyna się cała historia. Bo w każdej grupie jest jedna osoba, dla której 

ta rozmowa nie była zabawą. Ten ktoś ma zamiar potraktowad temat  poważnie.  

Po kilku dniach osoba ta zaczyna drążyd : przegląda Internet, czyta gazety, rozmawia z bliskimi 

i marzy. Właściwie to nie są już marzenia, tylko rzeczywistośd. „Dlaczego nie ? To się musi 

udad.” Organizuje następne spotkanie. Nie jest to zwykłe spotkanie towarzyskie, tylko 

pierwsze spotkanie organizacyjne. 

I tak jak w bajce, tutaj dopiero zaczyna się praca. Trzeba wybrad grupę, która wcale nie jest 

zgrana, w której w dodatku każdy oczekuje czegoś innego. Trzeba te zebrane jednostki, często 

indywidua, nauczyd wspólnej pracy, odpowiedzialności za siebie i kolegów, trzeba nauczyd ich 

prawie wszystkiego, bo dla większości z nich jest to pierwsze samodzielne działanie. 

Ważne jest, by w każdym  działaniu beneficjenci wykonywali wszystko samodzielnie. Osoby 

dorosłe mogę służyd jedynie radą. Nie wystrzegajmy  się porażek, bo to one uczą nas 

wszystkich najwięcej. Im częściej się sparzymy, tym lepiej nauczymy się przewidywad 

zagrożenia.  

 

Książka oparta jest na doświadczeniu osób, które realizowały projekt w ramach programu 

„Równad Szanse 2016” pod tytułem „ O zdrowie dbam i nie jestem w tym sam”.  

Osią przewodnią podejmowanych przez nas działao było szeroko pojęte zdrowie.  

Główny cel przedsięwzięcia, to wzrost kompetencji społecznych młodych ludzi. Młodzież 

musiała nauczyd się skutecznego planowania, wykorzystywania tego, co mogło im sprzyjad, 

zjednywad sobie innych oraz wzmocnid swoją wiarę we własne siły. 

Cele te osiągali poprzez wspólną pracę w następujących obszarach : 

- nauka przeprowadzania badao statystycznych ( np. skala BMI wśród dzieci w wieku od 6 do 

10 lat) i prezentacja wyników w szerszym gronie ( np. sesja Rady Gminy); 

- uczestnictwo w warsztatach tanecznych i zajęciach fitnessu; 

- spotkania z dietetykiem i tworzenie pod jego okiem prawidłowej diety oraz przygotowanie 

zdrowych posiłków; 

- opracowanie własnej książki kucharskiej; 

-organizacja zajęd prozdrowotnych dla przedszkolaków; 

- prezentacja nabytych umiejętności na wycieczkach i podczas imprez środowiskowych ; 

- promocja zdrowia poprzez filmy na YouTube, kolaż wykonany ze zdjęd projektowych. 

Jeżeli chciałbyś przeprowadzid podobne działanie, ta publikacja może stad się dla ciebie 

drogowskazem w  jaki sposób je zorganizowad , na co zwrócid szczególną uwagę. 
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Przez całą książkę prowadzid Was będą postacie projektowe : Julka, Mikołaj, Konrad, Filip, 

Emilka i Weronika oraz Narrator. Po każdym zrealizowanym zadaniu dowiecie się, jakie zmiany 

nastąpiły w sposobie myślenia i podejściu do kolejnych działao u sześciu uczestnikach 

projektu.  

Jeżeli postanowicie realizowad podobny projekt możecie wypisywad zmiany w was 

zachodzące. Do tego służy strona z „duszkami”. Jest to świetna zabawa, zakładając, że 

obiektywnie zdiagnozujecie swoje braki „w kompetencjach społecznych” już na początku 

działania. 

 

Żeby nadad publikacji trochę zabawniejszy charakter opowiemy wam śmieszne i pouczające 

anegdoty o zdarzeniach, które miały miejsce w trakcie naszych działao.  

 

Wszelka zbieżnośd imion i cech charakterów naszych bohaterów jest przypadkowa.  

:) 
 

Zapraszamy was do lektury i do działania. 
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ŚCIEŻKA NABYWANIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
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Krok pierwszy – wybór grupy 

Pierwszym wyzwaniem jest wybór grupy, która będzie realizowała dane działanie. Dobrze jest, 

gdy osoby realizujące zadanie mają „jakąś wspólną cechę”, np. wiek, obszar zamieszkania itp. 

Im bardziej różnorodna będzie grupa, tym większe szanse, że beneficjenci lepiej rozwiną swoje 

kompetencje społeczne dotyczące komunikacji, dialogu i rozwiązywania problemów 

wynikających z różnorodności charakterów. Nigdy nie przesadzajcie z ilością osób. Najlepiej, 

gdy grupa liczy od 9 do 20 osób. Trzeba mied świadomośd, że kilka osób może zrezygnowad w 

trakcie działania i zaczniecie odczuwad tzw. braki kadrowe. Jakie kryteria wyboru należy 

przyjąd? To już zależy od Was samych. Jeżeli macie zbyt wielu chętnych zorganizujcie spotkanie 

i dobierzcie sobie takie osoby, które będą najbardziej pomocne w drodze do osiągania 

zamierzonego celu. 

 

Jestem Mikołaj , mam 14 lat. Chodzący spokój, zżerają mnie nerwy, gdy 

mam coś publicznie powiedzied. Sam nie wiem dlaczego. „Przecież dużo 

wiem, a nauka przychodzi mi z łatwością”.  

 

Rozpoczęliśmy nasze działanie od spotkania i zastanowienia się, kto jeszcze 

byłby chętny uczestniczyd w naszym projekcie. Rozejrzeliśmy się, 

puściliśmy newsa na fb i od razu zgłosiły się nowe chętne osoby. W krótkim 

czasie były już nas 22 sztuki – dokładnie 11 chłopaków i  

11 dziewczyn. 

Pierwsze spotkanie odbyło się w świetlicy szkolnej. Każdy z nas był pełen 

pomysłów i oczekiwao. Jeden mówił przez drugiego, istna Wieża Babel. Na 

szczęście Emilka szybko ogarnęła całe towarzystwo i objęła przywództwo. 

Ufff… 

 

Krok drugi – poznanie mocnych i słabych stron grupy 

Grupa musi rozpoznad swoje mocne i słabe strony. Jest to jedno z najważniejszych i 

najtrudniejszych zadao – prawidłowo określid swoje predyspozycje. O autoprezentacji piszemy 

szerzej w rozdziale następnym. Do takiego zadania musimy przygotowad się bardzo starannie, 

gdyż dobre rozpoznanie jest milowym krokiem do sukcesu 
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Jestem Emilka, mam lat 14 . Bardzo lubię rządzid i rozkazywad. Tylko 

dlaczego czasami koleżanki i koledzy mają o to do mnie pretensje? 

Przecież wszystko robię dla ich dobra, wiem najlepiej czego im potrzeba. 

 

Musiałam szybko zorientowad się jakie predyspozycje ma każdy uczestnik 

naszego działania. Poznad jego mocne i słabe strony. Dobrze, że wcześniej 

poczytałam o tym w Internecie i zaproponowałam krótkie zabawy w stylu: 

Powiedz trzy zdania o sobie. 

Co lubisz, a czego nie znosisz? 

Powiedz jaką rzecz zabrałbyś na bezludną wyspę ( tylko jedną rzecz) ? 

Dokoocz zdanie: „Najbardziej lubię, gdy …” 

Po dwóch godzinach śmiechu i świetnej rozrywki wiedzieliśmy już o sobie 

dużo więcej. Teraz przyszła pora na ustalenie planu działao. 

Do tego zadania potrzebowałam  osoby, która jest skrupulatna oraz bez 

sprzeciwu będzie wykonywała moje polecenia. Czyli… oczywiście Weronika. 

Ona nigdy nie powie „nie” ani się niczemu nie sprzeciwi. 

 

 

Krok trzeci – planujemy działania 

Bez wątpienia najprzyjemniejszy etap podczas planowania. Teraz należy puścid wodze fantazji i 

zacząd planowad działania. O sposobach dokonywania wyboru piszemy szerzej w rozdziale 

następnym. Dobrze jest, gdy wszystkie pomysły spisywane są na dużym kawałku papieru 

przyklejonym do ściany tak, by każdy mógł bez problemu odczytad to, co zostało już zapisane. 

Ważne jest, by zapisywad wszystkie pomysły , nawet te najbardziej nierealne. Tylko marzyciele 

potrafią stworzyd coś naprawdę wspaniałego. 

 

 

Jestem Weronika mam 14 lat. Staram się byd dla wszystkich 

„niewidoczna”. Lubię cicho wykonywad wszystkie powierzone mi zadania. 

Boję się komukolwiek odmówid. Tak mi lepiej . Ale czy aby na pewno?  

 

Kiedy Emilka na drugim spotkaniu postawiła mnie przy korkowej tablicy i 

kazała skrzętnie wszystko notowad trochę się zdenerwowałam, ale chciałam 

też uczestniczyd w tym projekcie. Emilka kazała narysowad mi oś liczbową i 

po kolei wpisywad poszczególne działania oraz przybliżone daty ich 

realizacji. Wszyscy bardzo dużo mówili, ciągle się o coś kłócili. Bałam się , że 

za chwilę wszyscy się na siebie pogniewają i projekt nie dojdzie do skutku. 

Na szczęście odezwał się Filip z ciekawą propozycją.  
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Krok czwarty – określenie sposobu realizacji zadania : wszyscy razem ,  

w grupach czy każdy osobno 
 

 

Jeżeli już wiemy jakie zadania chcemy realizowad w trakcie naszego działania, musimy się wspólnie 

zastanowid czy będziemy realizowad je wszyscy razem czy podzielimy się na grupy zadaniowe. 

Dobrze jest, by w każdym zadaniu uczestniczyli wszyscy,  ale przygotowanie zadania powierzamy 

mniejszej grupie. To ona przejmie odpowiedzialnośd za prawidłową realizację. Staramy się 

wykreowad lidera. Funkcje lidera powierzamy różnym osobom w różnych zadaniach tak, by każdy 

mógł poczud się odpowiedzialny za powierzone działanie. Taki podział obowiązków bardzo 

cementuje grupę oraz sprzyja obiektywnej ocenie poziomu realizacji. 

 

 

Jestem Filip, mam lat 14.  Uważam, że zawsze mam rację i nie słucham 

nikogo. Zawsze wszystko robię „ po swojemu” , często jednak udaje mi się 

opanowad trudną sytuację, gdyż tryskam pomysłami i z reguły podobają się 

one wszystkim. 

 

Wymyśliłem, że podzielimy się na grupy . Każda z grup pomyśli nad sposobem i 

terminem realizacji jednego z zadao. Umówiliśmy się na następne spotkanie za 

kilka dni. Oczywiście podkreśliłem, że projekt jest nas wspólny,  więc nikt  nie 

może nikomu  narzucad  swojego zdania. 

Za kilka dni odbyło się następne spotkanie. Przebiegało już zupełnie inaczej. 

Grupy miały plan swoich działao oraz przybliżone terminy ich realizacji. 

Teraz trzeba było wszystko zamieścid na tablicy oraz każdemu działaniu dopisad 

poddziałania. No i podzielid obowiązki. 

 

 

 

 

Krok piąty – szczegółowy plan działania z określeniem zagrożeo 

 

Kiedy już wiemy co chcemy zrobid i jakie działania mamy zamiar realizowad przychodzi czas na 

uszczegółowienie naszych zadao. Do każdego głównego działania dopisujemy poddziałania, 

które są niezbędne do realizacji całości. Najlepiej zrobid to w formie tabelki : działanie , 

poddziałania, czego potrzebujemy do realizacji  ,kto może nam pomóc,  kto jest 

odpowiedzialny za przygotowanie działania oraz zagrożenia , które mogą wystąpid w trakcie 

realizacji zadania. W tym miejscu konieczna jest przejście do rozdziału dotyczącego 

planowania działao i sposobów dokonywania wyboru, gdzie szczegółowo  opisane są sposoby 

realizacji kroku piątego. 
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Jestem Julka lat 14. Jaka jestem…. Bardzo dokładna, chyba za dokładna, 

bardzo lubię książki i uwielbiam się uczyd. Wszystko chcę zrobid 

perfekcyjnie, najlepiej SAMA, bo wtedy wiem, że zrobię to najlepiej. 

 

Na spotkaniu tym byłam bardzo staranna w dopisywaniu zadao w każdym 

działaniu. Wiem, że dobry plan jest podstawą perfekcyjnej realizacji 

każdego zadania. Starałam się przewidzied wszystkie możliwe zagrożenia, 

co wzbudzało w moich koleżankach i kolegach zniecierpliwienie. Tylko 

Konrad rozumiał moje rozterki i jako urodzony pesymista ciągle wymyślał 

nowe przeszkody w realizacji zadao. 

 

 

 

 

 

 

Jestem Konrad, mam 14 lat. Czasami zastanawiam się dlaczego zawsze 

wstaję „lewą nogą?” 

 

To dzięki mnie i Julce stworzyliśmy listę działao. Optymiści wszystko widzą 

przez różowe okulary i nie przewidują zagrożeo. Oni zawsze twierdzą , że 

się jakoś uda. Ja przeciwnie. Zawsze mam jakieś „ale”.  

Wyklarowała się wreszcie lista zadao organizacyjnych : 

1. Załatwid pomieszczenie  w którym będziemy mogli się spotykad ; 

2. Uzyskad zgody rodziców; 

3. Przekonad osoby dorosłe do naszego pomysłu; 

4. Ustalid listę : kto reprezentuje nas na zewnątrz;  kto dzwoni, kto 

przygotowuje dokumenty, kto załatwia instruktorów, kto robi zdjęcia , kto 

jest odpowiedzialny za promocję w środowisku. 

 

 

 

O sposobach podejmowania decyzji oraz planowania dowiecie w rozdziale następnym. 
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Początek  … 

Grupa osób, które postanowiły coś zrobid, 

ale każdy z nich „ patrzył w inną stronę” 

 

Weronika 

zwana MYSZKĄ  

ze względu na jej nieśmiałośd i 

bardzo ciche zachowanie 

KONRAD  
zwany MAMROTEM 

bo ciągle jest niezadowolony 

 i tylko marudzi 

MIKOŁAJ 

zwany KORZONKIEM  

bo „siedzi pod ziemią” 

i nic go nie obchodzi 

JULKA 

zwana MĄDRĄ, 

bo tylko nauka jej  

w głowie 

EMILKA 
zwana DZIAŁACZKĄ 

wszystko zaczyna ale.. 

trudniej ze skooczeniem 

FILIP 
bez pseudonimu 

bo prawdziwy 

z niego „Filip z konopi” 
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A Wy, jacy jesteście na początku swojej przygody? 

 

Wykonaj swoja podobiznę w polu „duchy”. Następnie poproś 

kolegę, aby w prostokącie wpisał twoje cechy  charakteru . 
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W procesie planowania niejednokrotnie istnieje potrzeba dokonania 

optymalnego wyboru.  

Wybór winien byd poparty logicznym uzasadnieniem.  

Proces dokonywania wyboru jest trudny, ponieważ zmienne 

występujące są niemierzalne bądź bardzo trudno mierzalne. 

Dodatkowo, mając wiele różnych wariantów, trudno jest wybrad 

najwłaściwszą drogę. 

 

- Jak prawidłowo zaplanowad działanie, by przyniosło zamierzony efekt? 

 

Proces podejmowania decyzji można podzielid na cztery podstawowe etapy: 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejszym elementem tej analizy jest zbadanie wartości wyborów, czyli w jaki sposób 

przeprowadzid całe działanie, by osiągnąd sukces. Nie jest to łatwe, dlatego też  

zaproponujemy wam kilka rodzajów narzędzi dokonywania wyboru. 

 

1 
Zdefiniowanie 

problemu np. 

zdrowia 

3 
Zbadanie 

wartości wyboru 

4 
Doskonalenie 

analizy wartości 

- Co jest 

celem 

działania? 

- Jak 

powinniśmy 

oceniad wynik 

ze względu na 

ten cel? 

- Jakie jest 

kryterium 

wyboru? 

- Określenie 

możliwości; 

- Wpływ 

warunków 

zewnętrznych  

- 

Przewidywanie 

konsekwencji, 

zagrożeo; 

- Wybór 

optymalnego 

wariantu; 

- Czy i w jakim 

stopniu pożądany 

stan rzeczy został 

osiągnięty? 

- W przypadku 

negatywnej 

oceny szukamy 

odpowiedzi na 

pytanie – jakie 

były tego 

przyczyny 

2 
Określenie 

celu 

- Co spowodowało 

koniecznośd podjęcia 

decyzji? 

- Na czym polega 

problem? 

- Jakie jest tło i 

otoczenie? 

- Kto podejmuje 

decyzje i dlaczego? 
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Każde narzędzie wyboru należy rozpocząd od 

 

PREZENTACJI INDYWIDUALNYCH DOŚWIADCZEO 

 

Każdy uczestnik publicznie przedstawia siebie, np. odpowiadając na  następujące pytania: 

Co potrafi robid dobrze, jakie ma umiejętności? 

Jak lubi pracowad - w grupie czy samodzielnie? 

Czego nie lubi robid? 

Czego chciałby się nauczyd? 

Co jest dla niego ważne? 

 

Dwiczenie 1 : 

Przygotowujemy kartki papieru podzielone na trzy kolumny, w których każdy będzie wpisywał  

odpowiednio : kompetencje, cechy i wartości. 

Stawiamy całej grupie zadanie : Przypomnijcie sobie ciekawe zadanie, którego podjąłeś się  w 

szkole, w domu, w trakcie  zabaw z przyjaciółmi. Teraz każdy z was  wypisze na kartce jakie 

kompetencje, cechy i wartości posiadał, realizując to działanie.  

Uczestnicy wypisują je. Następnie prezentują wyniki na forum całej grupy. Dobrze jest, gdy w 

trakcie prezentacji inni uczestnicy dwiczenia znajdują nowe, wykorzystane przez kolegę w 

działaniu cechy, kompetencje , wartości. 

 

Dwiczenie 2 :  

Przygotowujemy czerwone i czarne pisaki oraz kartki papieru, takie jak w dwiczeniu 1. 

 

Prowadzący opowiada historię: Pewnego dnia mama poprosiła was o przygotowanie 

prezentów gwiazdkowych dla członków rodziny. Bardzo zależało jej, by prezenty były ciekawe, 

ale dała wam niewielką sumę pieniędzy. Jakie kompetencje, cechy i wartości musielibyście 

posiadad, by dobrze wykonad to zadanie? 

  

Wszyscy uczestnicy metodą „burzy mózgów” uzupełniają tabele na tablicy jednocześnie 

przepisując ją  na swoje kartki. 

 Po zakooczonym zdaniu prowadzący prosi wszystkich o podkreślenie kolorem czerwonym tych 

cech, wartości i kompetencji, których w swojej opinii nie posiadają. Następnie prosi o 

prezentację wyników pytając każdego: „Dlaczego myślisz, że ich nie posiadasz?”. 
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NARZĘDZIA DOKONYWANIA WYBORU 

 

1. Analiza SWOT 

Założenia tej metody opracowano na podstawie sił pola przedstawionych przez psychologa 

Kurta Z. Lewina, gdzie autor wyróżnił siły wspomagające i hamujące . Dodatkowo siły 

wspomagające podzielono na mocne strony ( Strenghs) i szanse (Opportunities), a siły 

hamujące  na słabe strony (Weaknesses) i zagrożenia ( Threats). Mocne i słabe strony stanowią 

czynniki wewnętrzne, zaś szanse i zagrożenia czynniki zewnętrzne. 

 

 Pozytywne 

Zasoby dostrzegane 

Negatywne 

Wyzwania zidentyfikowane 

w
ew

n
ęt

rz
n

e 

 S   Silne strony 

- Jakimi kluczowymi umiejętnościami 

dysponuje grupa ? 

- Co potrafimy robid dobrze? 

- Która z cech osobowości jest mocną 

stroną grupy ? 

- Jakie doświadczenie ma grupa w 

realizacji wspólnych zadao? 

W    Kompetencje do rozwoju 

- Jakie kompetencje, umiejętności 

potrzebuje rozwinąd grupa? 

- Jakie cechy osobowości potrzebuje 

rozwinąd grupa? 

- Jakie postawy ? 

- Jakie zasoby potrzebuje grupa? 

- Jakie kwalifikacje potrzebuje grupa? 

ze
w

n
ęt

rz
n

e
 

O    Szanse, okazje, możliwości , 

pomysły 

- Jakie szanse , okazje zauważasz w 

otoczeniu? 

- Jakie możliwości dostrzegacie wokół 

siebie? 

- Jakie macie jeszcze pomysły, co może 

byd Waszym zasobem zewnętrznym : 

np. sprzymierzeocem? 

- Kto może byd wsparciem dla grupy? 

- Jakie sytuacje możecie postrzegad jako 

szanse, okazje? 

T  Zagrożenia , ryzyko,  plany zaradcze 

- Jakie zauważacie zagrożenia, ryzyka? 

- Czego się obawiacie? 

- Co uważacie , że będzie dla Was 

wyzwaniem? 

- Jakie widzisz trudności przy realizacji 

działania? 

- Co może byd dla Was bezpośrednim 

zagrożeniem? 

- Jakie macie pomysły teraz by sobie z 

nimi poradzid? 

 

 

Bardzo ważne jest, by podczas analizy SWOT grupa starała się określid plany zaradcze na 

wypadek wystąpienia zagrożeo, co powoduje zmniejszenie obaw uczestników zadania  przed 

wystąpieniem problemów. 
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Dwiczenie : 

Szary papier, pisaki  

Rysujemy na szarym papierze dużą tabelą SWOT i na podstawie przedstawionych pytao  

wypełniamy ją, zwracając uwagę na pomysły dotyczące niwelowania zagrożeo. Na bazie tej 

tabeli grupa może dokonad wyboru rodzaju działao dotyczących promocji i nauki zdrowego 

stylu życia. 

 

 

2. Strategia Disneya – „Jeżeli możesz o czymś marzyd, możesz tego dokonad”.   

                                                                                                                               ( Walt Disney) 

W tej strategii każdy członek grupy musi byd jednocześnie : Marzycielem, Realistą i 

Konstruktywnym Krytykiem. Na każde działanie musi popatrzed z tych trzech stron. Dobrze 

jest, gdy grupa w swoim składzie ma takie osobowości. Wtedy zdecydowanie łatwiej określid 

sposób działania w tych trzech kategoriach. Metoda ta stosowana jest najczęściej do realizacji 

bardzo nowych, niewiarygodnych pomysłów. 

Wchodząc w rolę Marzyciela uruchamiamy wyobraźnię, pobudzamy ją i tworzymy wizję celów, 

wychodząc z założenia, że wszystko jest możliwe. Jeżeli mamy już konkretne marzenie musimy 

zadad sobie pytanie : Dlaczego realizacja zadania jest dla nas taka ważna? Możemy wtedy 

zweryfikowad, czy stworzona wizja naszego działania rzeczywiście spełnia te wymagania. 

Kiedy stajemy się Realistami, zastanawiamy się, jak sprawid, aby wykreowane wcześniej wizje 

stały się rzeczywistością. Jak je wcielid w  życie? W roli Realisty analizujemy, jakimi zasobami 

dysponujemy w sobie i wokół siebie oraz jakie sposoby i możliwości przychodzą nam do głowy 

– takie dzięki którym możemy zbudowad skuteczną strategie działania. Zastanawiamy się nad 

potrzebnymi do realizacji : zasobami, kompetencjami, środkami itp.  Tworzymy pewien plan 

działania, aby osiągnąd sukces. 

Krytyk szuka potencjalnych utrudnieo i zagrożeo , stojących na drodze do realizacji zadania , a 

także analizuje błędy, które mogą się pojawid. Jego intencją jest zadbad o to, by stworzony 

przez Realistę plan powiódł się i z sukcesem doprowadził do wymyślonego przez Marzyciela 

celu. Krytyk szuka słabych punktów planu realisty i weryfikuje możliwości niepowodzenia. 

 

Dwiczenie : 

Na podłodze rysujemy trzy kwadraty z napisem : Marzyciel, Realista, Krytyk. Dobrze jest, by 

kwadrat z napisem Marzyciel był naprzeciw okna, gdyż otwarta przestrzeo rozbudza 

kreatywnośd i pomaga roztaczad wizje. Zadajemy grupie pytanie : 

- Jakie działania dotyczące promocji i nauki zdrowego stylu życia moglibyśmy zorganizowad ? 

Osoby będące Marzycielami wymyślają działania.  Arkusz szarego papieru dzielimy na trzy 

kolumny zatytułowane : marzenia, sposób realizacji, zagrożenia. Wszystkie pomysły marzycieli 

zapisujemy w kolumnie marzenia. Można także każde marzenie zapisywad na oddzielnych 

kartkach, także podzielonych na kolumny. 
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Następnie prosimy grupę realistów, która będzie określad sposoby realizacji każdego działania, 

aby odpowiedziała na pytania: Jakich zasobów potrzebujemy? Jakie mamy możliwości? Jakie 

mamy środki ? Jakie mamy kompetencje? Czyli, po prostu jak to zorganizowad, przeprowadzid? 

Uzupełniamy tabelę w kolumnie drugiej. 

Czas teraz na krytyków, którzy do każdego działania będą starali się przewidzied zagrożenia i 

możliwości ich zniwelowania.  

Po tak przeprowadzonej analizie możemy wybrad te działania , które mają największą szansę 

powodzenia. Właściwie mamy już prawie gotowy plan działao. 

 

3. Wizualizacyjna metoda dokonywania wyboru – „Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest 

wyobraźnia. Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B . Wyobraźnia zaprowadzi cię 

wszędzie”. ( Albert Einstein) 

Posiadamy trzy podstawowe systemy reprezentacji : wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny. 

Wzrokowcy uczą się przez obserwację, zapamiętują obrazy i są ekspresyjni . W komunikacji  

używają słów : „widzę”, „przewiduję”, „postrzegam”.  Słuchowcy uczą się poprzez słuchanie, 

powtarzanie wyrażeo i zdao. Słowa, których często używają to : „słyszę”, „głos”, „cisza”. 

Kinestetycy uczą się poprzez działanie, zapamiętują zapachy, smaki. Swój stan emocjonalny 

wyrażają przez określenia „czuję”, „koncentracja”, „rozwaga”.   

W wizualizacyjnej metodzie dokonywania wyboru uruchamiamy w grupie wszystkie systemy 

reprezentacji : wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny poprzez zadawanie odpowiednich pytao i 

poleceo:  

- Zamknij oczy , co widzisz wokół siebie, czy widzisz realizację zadania? 

- Co słyszysz wokół siebie, jakie głosy do ciebie dobiegają ? 

- Jakie zapachy, smak czujesz ? 

Metoda ta wykorzystywana jest najczęściej do ułatwienia wyboru jednego lub drugiego 

konkretnego działania. Kiedy grupa ma problemy z dokonaniem wyboru działania. 

 

Przykład : 

Grupa postanowiła zorganizowad lekcje taoca , ale do kooca nie zdecydowała jakiego rodzaju 

taoca będzie się uczyd. Kłócą się i nie mogą dokonad wyboru czy będą to szybkie taoce 

latynoskie czy spokojny walc. 

 Każemy wszystkim wygodnie usiąśd i zamknąd oczy. 

- Wyobraźcie sobie , że taoczycie walca, duża sala, piękne ubrania . 

- Czy widzicie siebie taoczących ? 

- Co słyszycie wokół siebie , jakie odgłosy was dobiegają? 

- Jakie zapachy czujecie ? 

Uczestnicy zadania mówią co widzą , słyszą, czują mając cały czas zamknięte oczy. 

- A teraz wyobraźcie sobie , że taoczycie szybkie taoce latynoskie? 

- Czy widzicie siebie taoczących ? 

- Co słyszycie wokół siebie , jakie odgłosy was dobiegają? 

- Jakie zapachy czujecie ? 
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Uczestnicy zadania mówią co widzą , słyszą, czują mając cały czas zamknięte oczy. 

- A teraz dokonajcie wyboru rodzaju warsztatów w których chcecie uczestniczyd? 

Po takim dwiczeniu każdy z uczestników bez problemu dokonuje wyboru. 

 

 

HARMONOGRAM ZADAO 

 

 

Bardzo dobrym pomysłem podczas planowaniu działao jest opracowanie harmonogramu 

zadao. Jest to graficzny obraz naszego całego działania z określonymi terminami ich wykonania 

oraz poddziałaniami potrzebnymi do osiągnięcia celu oraz osobami odpowiedzialnymi za 

prawidłową realizację zadania. Dobrze jest dopisad także to, co jest nam potrzebne do 

realizacji celu i jaki rodzaj kompetencji nabywamy poprzez realizację działania. Jeżeli 

dokonaliśmy wyboru narzędziem Walta Disneya mamy już prawie gotowy harmonogram.  

 

 

 

Taki harmonogram przygotowały u nas dziewczyny. 

Ładnie rysują, więc było to fajnie zrobione. 

Wywiesiliśmy go na ścianie w naszym pomieszczeniu 

projektowym, by każdy wiedział co, gdzie i kiedy będzie 

się działo.  

Bardzo ważne było: kto był za co odpowiedzialny.  Jeżeli 

nawalił to wiedzieliśmy , że trzeba mu pomóc, bo nie 

każdy z nas potrafił poprosid o pomoc. Nie dawałem 

sobie sprawy, że tak trudno jest wypowiedzied słowa : 

Pomóż mi, ja nie potrafię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nie wiem dlaczego chłopcy zawsze zwalają graficzne działania na 

dziewczyny. Czy oni nigdy nie potrafią narysowad równo osi liczbowej albo 

wyciąd kwadrat z kartki papieru? 

Dobrze , że mamy w grupie  Weronikę i Emilkę. One zajęły się 

przygotowaniem graficznym harmonogramu a ja…. Ja miałam chwilę czasu 

by poczytad bardzo ciekawą lekturę o autoprezentacji i planowaniu. 
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NAZWA 

DZIAŁANIA 

TERMIN I OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
PODDZIAŁANIA ZASOBY ZAGROŻENIA 
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Badania statystyczne muszą byd ściśle związane z realizowanym działaniem, muszą dad nam 

odpowiedź na kluczowe pytanie. Przeprowadzany je na początku działania. Ich wynik 

uwiarygodnia potrzebę realizowanego zadania. My liczyliśmy skalę BMI wśród dzieci. 

Liczby „nie kłamią” i z liczb można bardzo dużo wyczytad 

 Przeprowadzanie badao statystycznych nie jest trudne, trzeba tylko przestrzegad kilku 

podstawowych zasad.  

 

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA BADAO STATYSTYCZNYCH  

 

1. Zastanów się nad problemem, który chcesz zbadad, np. jeżeli twoje działanie dotyczyd 

będzie wycieczek rowerowych, przeprowadź sondę na temat:„ Ile czasu dziennie spędzasz 

na świeżym powietrzu?”, tak by pokazad, że młodzi ludzie najczęściej przebywają w domu, 

przy komputerze i trzeba ich koniecznie „wyciągnąd” do natury. Ale pamiętaj : 

przeprowadzając sondę musisz zadad jasne, proste pytanie, na które otrzymasz 

jednoznaczną odpowiedź.  

     Niekoniecznie musi to byd sonda, może to byd badanie innego rodzaju, np. liczenie 

przejeżdżających samochodów przez waszą wieś w określonych godzinach, pomiar 

natężenia hałasu w waszej okolicy w określonych godzinach, w określonym punkcie itp. 

Dopasuj temat badania do tematyki twojego działania. 

    My przeprowadziliśmy badanie w temacie określenia skali otyłości  dzieci  zamieszkujących 

naszą gminę . 

 

2. Zastanów się na jakich reprezentantach ( respondentach) 

będziesz przeprowadzał badanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierasz grupę osób, którą będziesz badał.  

Musi ich coś łączyd,  np. : wiek , płed , obszar zamieszkania itp. To oni będą 

reprezentantami.   Zakładasz ilośd osób poddanych badaniom. Pamiętaj , że im więcej osób 

przebadasz,  tym bardziej wiarygodne będzie twoje badanie. Najlepiej wybrad minimum 

100 osób ( dobrze się dzieli). Zastanów się, gdzie ich poszukasz i ile czasu i osób potrzeba, 

by sprawnie przeprowadzid to zadanie. 

My wybraliśmy dzieci w wieku od 6 do 10 lat . Dzieci te uczęszczały do trzech szkół 

podstawowych z terenu naszej gminy. 

 

Kto to jest reprezentant? 
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3. Pamiętaj , zanim przeprowadzisz sondę, musisz uzyskad zgodę np. : 

- wójta - gdy będziesz liczył przejeżdżające samochody na drodze gminnej; 

- dyrektora zakładu, w którym będziesz przeprowadzał sondę, 

- rodziców – jeżeli będziesz badał zachowania osób niepełnoletnich.  

Zgoda na przeprowadzanie badao jest bardzo ważna , gdyż nie posiadając jej możesz mied 

wiele kłopotów i nieprzyjemności . A przecież ma to nam sprawiad przyjemnośd. Jeżeli masz 

możliwośd to przygotuj nalepki, świeże owoce, by w ten sposób podziękowad osobom 

badanym. Jak nie masz możliwości przygotowad drobnego podarunku pamiętaj o słowie 

„Dziękuję”. 

My przygotowaliśmy małe  nalepki, które dzieci otrzymywały po przeprowadzonym 

badaniu, czyli po zważeniu i zmierzeniu ich wzrostu. 

  

4. Badanie przeprowadzone, czas na analizę danych.  

 

 

ANALIZA DANYCH  

 

 

- Wszystkie dane porządkujemy od najmniejszego wyniku do największego. Dzięki takiemu 

porządkowi możemy już określid pierwszą daną statystyczną czyli DOMINANTĘ ( Modalną, 

Modę) – najczęstszy wynik- wynik „modny”; 

 

- dzięki porządkowi znajdujemy także MEDIANĘ – czyli wynik leżący po środku ( jeżeli ilośd 

wyników jest nieparzysta, to będzie środkowy wynik np. 2,5,7,9,12- mediana 7, a jak ilośd 

wyników jest parzysta to będzie liczba, która stoi pośrodku dwóch środkowych liczb,  

np. 2,5,7,9, - mediana 6); 

 

- następnie liczymy ŚREDNIĄ ARTMETYCZNĄ – czyli dodajemy wszystkie wyniki i dzielimy przez 

ich ilośd; 

 

- teraz czas na grafy i obliczanie procentów. Nasze wyniki dzielimy na grupy. Żeby dobrze 

podzielid wyniki musimy z góry założyd przedziały, np. jeżeli dotyczą one czasu to do 0,5 h; od 

0,5-1 h; od 1 – 3 h ; itp. Liczymy ilośd wyników w przedziałach, następnie obliczamy procenty 

czyli : 

 

ilośd wyników w grupie    x 100% 

ilośd wszystkich wyników 

 

Rysujemy grafy. Może to byd graf słupkowy  lub kołowy . Najlepiej przy rysowaniu grafów 

korzystad z funkcji programu Exel. 

 Każdy graf musi mied : 

- tytuł czyli np. pytanie, które zadaliśmy respondentom, 

- legendę lub opisane osie liczbowe. 
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5. Czas na wnioski . Wnioski musisz wysnud sam z przeprowadzonego 

badania,  np. młodzież mało czasu spędza na świeżym powietrzu.  

Wniosek jest bardzo ważny, bo to on będzie dokumentował potrzebę 

realizacji twojego działania, to on ma przekonad osoby starsze do 

udzielenia Wam pomocy. 

 

W naszym projekcie zajęliśmy się badaniem skali BMI u dzieci w wieku od 

 6 do 10 zamieszkujących gminę Złotniki Kujawskie. Chcieliśmy, by osoby 

starsze zauważyły problem nadwagi u najmłodszych oraz żeby władze 

naszej gminy więcej pieniędzy przeznaczyły na dodatkowe zajęcia 

sportowe, a rodzice przestali kupowad swoim pociechom słodycze i słodkie 

napoje.  

Zgodnie z powiedzeniem : 

 „ Czym skorupka za młodu nasiąknie , tym na starośd trąci” 

 

 

CO TO JEST SKALA BMI? 

 

BMI (Body Mass Index) - współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej 

w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. 

 

Naszym pierwszym krokiem był wybór reprezentantów. Wzięliśmy wszystkie za i przeciw i… 

padło na uczniów klas 1-3  zamieszkujących naszą gminę. Dlaczego właśnie oni ? 

1. Małe dzieci nie przejmują się swoją wagą i chętnie biorą udział w takich działaniach. 

2. Będą nas słuchad i wykonają dokładnie polecenia starszych kolegów ( czyli nas). 

3. Nie są wymagające i cieszą się ze wszystkiego . W nagrodę za udział w naszych badaniach 

dostali kolorowe, projektowe nalepki ( wcześniej przygotowane przez dziewczyny). 

4. I najważniejsze, dla dorosłych małe dzieci są bardzo ważne, chyba ważniejsze od nas trochę 

starszych. 

 

Podzieliliśmy się na dwuosobowe zespoły  i pojechaliśmy do trzech  szkół. 

Dużym problemem była stara waga z miarą , która  pamiętała jeszcze  naszych 

rodziców. Gdy dotarliśmy do szkół dzieci były bardzo zainteresowane naszymi 

badaniami. Chętnie wskakiwały na wagę. Jedna osoba instruowała jak mają 

stad i mierzyła, a druga zapisywała wyniki w tabeli. 

 

 

Panowie !!! Zapomnieliście o pismach, które wcześniej  zanieśliście do 

dyrektorów szkół z prośbą o możliwośd przeprowadzenia badania oraz zgód, 

które wcześniej rozdaliście rodzicom dzieci badanych. Przecież w trakcie 

badania dzieci oddawały wam zgody, a uczniowie , którzy nie mieli zgód 

rodziców nie brały udział w badaniach. 

Przecież te wszystkie pisma sama wam napisałam.  
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Po zakooczonym badaniu przyszła pora na umieszczenie danych w tabeli i obliczenie 

statystyk... No właśnie, tu pojawił się problem. Nasze umiejętności w obsłudze exela były 

średnie i kilka dni, może nawet tygodni męczyliśmy się z napisaniem prostej formuły. W koocu 

odpowiedź znaleźliśmy w Internecie, jednak musieliśmy przekopad się przez dziesiątki stron i 

poradników. 

 

JAK SKORZYSTAD Z EXELA DO OBLICZENIA SKALI  BMI 

Wpisujemy dane w odpowiednich tabelkach : wzrost w metrach , wagę w kilogramach. 

 

W oknie fx wpisujemy formułę. Każdą formułę 

zaczynamy od znaku „=”. Znak ten daje sygnał 

komputerowi , że ma policzyd działanie. 

 

Jeżeli zapisałeś formułę dla jednego wiersza 

możesz skopiowad ją dla innych wierszy ( nie 

pisad za każdym razem). 

Kopiujemy poprzez „złapanie” kursorem 

prawego dolnego wierzchołka ramki 

prostokątnej i przesunięcie w dół kolumny. 

 

 

Tuczno, 8 września 2016 r. 

Do  

Dyrektora Szkoły Podstawowej w ……. 

 

                          W związku z realizacją projektu „O 

zdrowie dbam i nie jestem w tym sam”  

w ramach Ogólnopolskiego Programu Równad 

Szanse 2016 finansowanego przez Polską Fundację 

Dzieci i Młodzieży zwracamy się z prośbą o 

możliwośd przeprowadzenia pomiaru wagi ciała i 

wzrostu uczniów klas 1-3 Waszej szkoły.  

Badania te są potrzebne nam to przeanalizowania 

problemu nadwagi dzieci w naszej gminie 

DRODZY RODZICE 

                          W związku z realizacją projektu 

„O zdrowie dbam i nie jestem w tym sam”  

w ramach Ogólnopolskiego Programu Równad 

Szanse 2016 finansowanego przez Polską 

Fundację Dzieci i Młodzieży zwracamy się z 

prośbą o możliwośd pomiaru wagi ciała oraz 

wzrostu waszego dziecka.   

Po przeprowadzeniu badania będziemy mogli 

określid czy dziecko Paostwa ma poprawną 

wagę oraz jak kształtuje się waga dzieci w 

wieku 7-10 lat w gminie Złotniki Kujawskie  

Podpis rodzica…………………………………………….. 

Dziękujemy 
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Warunkowe określanie wyników – funkcja „jeżeli” 

 

Teraz chcemy automatycznie dopasowad skalę BMI do wyniku. Robimy to na podstawie 

przedziałów skali BMI. 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisujemy formułę warunkową po to by komputer, w zależności od wyniku skali BMI 

wpisywał nazwę przedziału. 

 

Formuła warunkowa : 

=JEŻELI ( nr komórki = warunek: co napisad jeżeli prawda; co napisad jeżeli fałsz) 

 

Formułę „jeżeli” możemy wpisywad kilkakrotnie tak , by uwzględnid wszystkie możliwe 

warunki. 

 

 do 18,5 - niedowaga, 

 18,5-24,99 - waga prawidłowa, 

 25-29,9 - nadwaga, 

 30-34,9 - otyłośd pierwszego stopnia, 

 35-39,9 - otyłośd drugiego stopnia, 

         powyżej 40 - otyłośd trzeciego stopnia. 
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Usystematyzowanie danych – funkcja „licz jeżeli” 

 

Przygotowujemy tabelkę. Wpisujemy poszczególne nazwy skali BMI oraz zliczamy ilośd dzieci, 

które posiadają daną wagę . Używamy do tego funkcji „licz jeżeli”.  

Jeżeli zliczamy ilośd dzieci z niedowagą piszemy: 

= licz jeżeli(przedział ; wartośd , którą chcę policzyd) 

= licz jeżeli ( $E$4:$E$15;”niedowaga”) 

W formule określamy przedział komórek ( numer komórki pierwszej : numer komórki 

ostatniej), które chcemy policzyd oraz słowo , które ma znajdowad się w danej komórce. 

Powtarzamy tę formułę dla każdego rodzaju masy ciała. 

 

Co znaczy „cudzysłów” w formule ? 

Pamiętaj , że  słowa które chcesz policzyd muszą byd opisane w cudzysłowie, gdyż komputer 

traktuje to jako obrazy, które musi policzyd. 

Co znaczy znak dolara w formule? 

Na pewno zapytacie co znaczy znak $ ( dolara) w adresie komórki. Znak ten informuje 

komputer, że jest to dokładny adres , którego nie może zmieniad przy kopiowaniu formuły. 
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Rysujemy wykresy 

Tak przygotowana tabelka jest punktem wyjścia do narysowania wykresów . 

Używamy do tego kreatorów w poleceniu „wstaw”. Zaznaczamy całą tabelkę, wybieramy 

rodzaj wykresu i po kłopocie. 

Dopisujemy tytuł wykresu i różne komentarze. Wykres jest gotowy do prezentacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja wyników 

Wyniki prezentujemy np. na spotkaniu władz gminnych lub na spotkaniu sołeckim. Ważne jest, 

by do takiej prezentacji przygotowad się czyli: 

- podwiczyd prezentowanie wyników np. przed kolegami; 

- odpowiednio się ubrad , gdyż ubiór pokazuje odbiorcom wasz profesjonalizm. 

 

 

Prezentacja naszych wyników odbyła się na imprezie środowiskowej, w której 

udział brały władze gminy. Mówiliśmy o konieczności sfinansowania 

dodatkowych zajęd i imprez o charakterze sportowych dla młodych ludzi. 

Mówiliśmy o promocji zdrowego stylu życia wśród naszych rodziców. Wszyscy 

pogratulowali nam pomysłu, zaangażowania i… tyle. 

 Nie ma się co przejmowad najważniejsze, że tyle się nauczyli. 
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Nasza grupa po pierwszym zadaniu …. 

 Grupa zaczyna zauważad potrzebę wspólnej pracy. Ale czy wszyscy?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołaj 

- próbuje publicznie 

wyrażad swoje zdanie. 

Filip 

– zaczął słuchad innych i 

brad ich zdanie pod uwagę 

Konrad – 

coraz rzadziej mówi „ 

…to nie ma sensu”. 

Julka 

– dalej uważa , że praca w 

grupie to nie jest najlepszy 

pomysł. 

Emilka 

– zobaczyła jak ważne jest by  

w działaniu przewidzied wszystkie 

zagrożenia. 

Julka 

– dalej cichutko pracuje i poprawia 

błędy wszystkich kolegów. Tylko 

dlaczego nikt tego nie zauważa? 
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Jak Wam udało się wykonad pierwsze zadanie? 

Czego się nauczyliście ?   Czy dokonała się w Was jakaś zmiana ? 
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       Dobrze jest, gdy realizując zadanie nauczysz się czegoś nowego, nabędziesz jakieś nowe 

umiejętności, np. nauczysz się gotowad kilku potraw, nauczysz się pracy w ogrodzie itp. 

Wszystko to przyda się kiedyś w twoim dorosłym życiu. Nie mów więc nigdy „… to mi jest 

niepotrzebne…”, bo nie wiesz co czeka cię za kilka lat. Każda nabyta przez ciebie nowa 

umiejętnośd będzie twoją „wartością dodaną”. 

My, w ramach naszego działania nauczyliśmy się podstawowych kroków 

: tanecznych, fitness- step; fitness- zumba, fitness- ogólny. 

 

Masz rację. Tak było ze mną. Mama wpajała mi nazwy kwiatków i 

krzewów, kiedy jako mały chłopak pomagałem jej w pracach 

ogrodniczych. Ciągle zadawała mi pytanie : czy wiesz jak nazywa się ten 

kwiatek? Kilka lat później, gdy przeniosłem się do innego miasta i z 

grupą nowo poznanych kolegów i koleżanek poszliśmy pochodzid 

wiosną po parku, tylko ja znałem nazwy kwitnących kwiatów i co…. 

Wszyscy nie mogli ukryd dla mnie podziwu – chłopak i kwiaty?... A 

najbardziej dziewczyny… były już moje  

 

Więc do dzieła!!! 

Zastanówcie się, jakie nowe umiejętności musicie nabyd, by zrealizowad wasz projekt. 

 

Jak znaleźd instruktora ? 

Rozejrzyjcie wokół i poszukajcie osób, które mogłyby wam w tym pomóc. Popytajcie 

znajomych, rodziców wyślijcie list gooczy  na facebooku w stylu „poszukujemy osoby,  która 

mogłaby nauczyd nas „……” .  

Pamiętajcie, lepiej spędzid jedną godzinę z prawdziwym fachowcem niż 10 godzin z osobą, 

która uważa, że się na czymś zna, a w rzeczywistości bardzo mało wie na dany temat. 

Kiedy pierwszy raz skontaktujecie się z tą osobą omówcie dokładnie szczegóły : 

 termin  warsztatów i czas ich trwania; 

 co musicie przygotowad na dane warsztaty, jak się ubrad itp.; 

 formę zapłaty - Co do zapłaty to nie zawsze są to pieniądze. Wielu fachowców lubi 

pracowad „pro bono”. Możecie zaoferowad tej osobie swoją pracę, np. on pokaże 

wam, jak nakryd prawidłowo do stołu, a wy skopiecie mu ogródek lub skosicie trawnik.  

Pamiętajcie! Koniecznie trzeba podziękowad tej osobie : przygotujcie drobny poczęstunek , 

zróbcie laurkę lub zbierzcie piękny bukiet z polnych kwiatów. Jest to bardzo ważne, gdyż osoby 

dorosłe ( i nie tylko ) lubią byd zauważane i często po takim podziękowaniu oferują wam dalszą 

pomoc.  

Słowo „dziękuję” jest chyba najważniejszym słowem w naszym słowniku 

– otwiera „wszystkie bramy” 
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Jak znaleźd pomieszczenie do zajęd? 

 

Zapytajcie dyrektora szkoły, wójta, sołtysa. Na pewno znajdą dla was jakiś kąt. W ostatnich 

latach w ramach projektów unijnych pobudowano bardzo dużo świetlic wiejskich, które z 

reguły stoją puste i nic się w nich nie dzieje. Więc do dzieła : ubierzcie się ładnie, znowu można 

zerwad na polu wiązkę polnych kwiatków, weźcie pismo z prośbą o udostępnienie 

pomieszczenia i… „uderzajcie do sołtysa” ( przy okazji dowiecie się, kto jest na waszym terenie 

sołtysem). Z miłym uśmiechem używając słowa „proszę” starajcie się przekonad do waszego 

pomysłu.  

 

Pamiętajcie! na taką konfrontację wysyłamy : miłe , wygadane osoby, które trudno 

wyprowadzid z równowagi i które nie dają się „wyrzucid”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodziców – jeżeli nie jesteście pełnoletni 

 

Jeżeli załatwiliście instruktora, miejsce, znacie datę i wiecie jakie przedmioty musicie 

przygotowad na warsztaty została wam tylko ….. zgoda rodziców. 

Zgoda rodziców jest niezbędna w każdym działaniu ( jeżeli oczywiście nie macie ukooczonych 

18 lat ). Brak takich zgód spowoduje, że projekt wasz będzie niepoważny w świetle prawa, a 

prawa trzeba przestrzegad ( o innych aspektach prawnych dowiecie się w rozdziale ).  

Jeszcze tylko słowo o ubezpieczeniu. Podczas każdego działania może zdarzyd się wypadek 

(czego oczywiście wam nie życzymy). Warto pomyśled o ubezpieczeniu. Jeżeli posiadacie 

ubezpieczenie grupowe – takie szkolne, na które płacicie na początku roku szkolnego - to OK, z 

reguły polisa tych ubezpieczeo obowiązuje 24 godziny i otrzymacie odszkodowanie nawet 

wtedy, gdy wypadek zdarzy się po zajęciach szkolnych ( sprawdźcie swoja polisę u dyrektora 

szkoły). Jeżeli jednak nie jesteście nigdzie ubezpieczeni, to poproście rodziców, by na okres 

trwania waszych działao ubezpieczyli was indywidualnie.   

Teraz czas na nabywanie nowych umiejętności. 

 

 

Data……………. 

 

Do sołtysa  Sołectwa…….. 

 

                  Grupa młodzieży zwraca się z uprzejmą prośbą o użyczenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej w 

dniach ……….. w godzinach…………. . 

Pomieszczenie to jest nam niezbędne do zorganizowania warsztatów …………………….. , w których uczestniczyd 

będą ………………………… prowadzonych przez ………………………………… 

Jednocześnie informujemy , że uzyskaliśmy zgodę rodziców na uczestnictwo w tych warsztatach.  

Zobowiązujemy się do prawidłowego użytkowania pomieszczenia i zostawienie go w stanie pierwotnym. 

Z góry dziękujemy za pozytywne załatwienie naszej prośby 

 

Podpisy …………………………….. 
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„Powiedz mi, to zapomnę. 

Naucz mnie, to może zapamiętam. 

Zaangażuj mnie, to się nauczę.” 

                                                 Benjamin Franklin 

 

 

A jak to było w naszym projekcie? 

 

Jako że tematem przewodnim naszego projektu był zdrowy styl życia, nie 

mogliśmy pominąd aktywności fizycznej. 

Kluczowym krokiem naszego sportowego przedsięwzięcia było: poszukad instruktorów, 

skontaktowad się z nimi i omówid nasze oczekiwania oraz wyjaśnid czego chcemy się nauczyd. 

Musimy przyznad , że początki były bardzo trudne. Kogo wybrad, dlaczego właśnie tę, a nie 

inna osobę, jak sprawdzid , że prowadzone przez niego zajęcia są na wysokim poziomie . W 

wyborze instruktorów pomógł nam wszechobecny Internet i komentarze dotyczące tej osoby, 

firmy. Mimo tego , że rozmowy telefoniczne nie są dla nas nowością , te przysporzyły nam 

wielu trudności. Jak wytłumaczyd osobie dorosłej, że chcemy zorganizowad warsztaty, jak 

omówid sprawy finansowe. Czy  instruktor potraktuje nas poważnie ? Zebraliśmy się w sobie 

i…. przeprowadziliśmy wiele takich rozmów i możemy powiedzied , że tę 

sztukę opanowaliśmy perfekcyjnie. 

 

Sportową przygodę zaczęliśmy od zajęd zumby z Panem Krzysiem . Nawet 

dla gwiazd szkolnego wf-u nie było to łatwizną. Zajęcia te wymagały od nas 

nie tylko dobrej kondycji , ale i koordynacji ruchowej z odrobiną tanecznego 

talentu. Jako, że byliśmy grupą nie mającą wcześniej 

doświadczenia z tym  rodzajem sportu, zajęcia z nami 

były nie lada wyzwaniem dla naszego trenera. W 

każdym następnym układzie widad było wyraźny 

progres. Wiadra wylanego potu i ogromne zmęczenie 

nie miały wpływu na wspaniałą zabawę, a pochwały 

instruktora wszystko rekompensowały. Może zajęcia zumby nie uczyniły 

nas mistrzami, ale za to dały ogrom satysfakcji oraz nauczyły nas 

wspólnego działania. 

Po lekcjach zumby przyszedł czas na „stepy”. To był wycisk. Nie chcę o tym 

pamiętad. Powoli dwiczenia na stepach stawał się dla nas rutyną , nawet 

codziennością. Mimo , że układy nie należały do najłatwiejszych , nikt nie 

odpuszczał zajęd, aby nie wyjśd na mięczaka.  Wszyscy pracowali na 

pełnych obrotach do ostatniej sekundy zajęd. Można powiedzied , że instruktorka Karolina 

zaraziła nas pasją do stepów. Nauczyliśmy się wiele.  

Na bazie podstawowych kroków sami potrafimy ułożyd proste układy, które wykorzystujemy 

obecnie na lekcjach wychowania fizycznego. To nie wszystko. Dyrekcja szkoły widząc nasz 

optymizm, zakupiła z Radą Rodziców 20 stepów, a nasze mamusie zorganizowały się i same 

uczęszczają dwa razy w tygodniu na zajęcia fitness z naszą kochaną instruktorką. 
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Przedstawimy teraz kilka wiadomości na temat stepów oraz podstawowe kroki. 

 

Prekursorką step aerobiku jest Gin Miller (USA), która na początku lat 90, w wyniku kontuzji 

stawu kolanowego zaczęła wzmacniad mięśnie nóg przez wchodzenie na skrzynkę od mleka  

( rehabilitant zalecił jej wchodzenie po schodach, a ona w domu nie posiadała schodów). 

Wprowadziła step do zajęd grupowych. 

Pierwszy step wyprodukowała firma Reebok. 

 

Prostokąt na rysunku – to step; rozpoczynamy układ stojąc przed stepem. 
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Z kroków podstawowych możemy tworzyd układy : np. 16 x Baisic , 16 T step 

itp. w zależności od muzyki tak, by wykonywane dwiczenia komponowały się 

z utworem. 

 

Były jeszcze zajęcia wzmacniające. Wiecie … brzuchy, pośladki, nogi i ręce. 

Jestem chłopakiem , który lubi lekcje wychowania fizycznego, ale na tych 

zajęciach „wymiękłem” i innym okiem spojrzałem na dziewczyny , które 

wykonywały wszystkie dwiczenia bez „zmrużenia oka”. 

Treningi zajęd wzmacniających były bardzo profesjonalne. Pokazały nam jak 

powinien odbywad się prawidłowy trening : rozgrzewka, trening właściwy i 

wyciszenie, czyli cool down.  

Bardzo ważne jest w takich treningach skupienie, dokładnośd wykonywanych 

dwiczeo i ich powtarzalnośd. 

 

Dwiczenia wzmacniające: 

Dwiczenia mają przede wszystkim wzmocnid nasze mięśnie pośladkowe oraz odwodziciela 

biodra. Wykonujemy je powoli i cały czas musimy mied pełną kontrolę nad ruchem. Przy  

założeniu, że są dobrze i powoli wykonywane, powtarzamy je od 10 do 16 razy. 

 

1) Odwodzenie zgiętej nogi w bok, z pozycji klęczącej. Pozycja wyjściowa jak na rysunku. 

Powoli odwodzimy nogę w bok, cały czas trzymając kąt prosty w kolanie. Później powoli 

wracamy do pozycji wyjściowej. Dwiczymy przede wszystkim mięsieo pośladkowy. 

2) Odwodzenie zgiętej nogi do tyłu z pozycji klęczącej. Pozycja wyjściowa jak w dwiczeniu 

numer jeden. Następnie odwodzimy nogę do góry starając się napinad mięśnie pośladka. 

Wracamy do pozycji wyjściowej. 

3) Odwodzenie zgiętej nogi w bok z pozycji leżącej. Pozycja wyjściowa jak na zdjęciu poniżej. 

Dobrze jest położyd rękę na biodrze i kontrolowad, żeby biodro nie uciekało do tyłu wraz z 

nogę. Rusza się tylko noga którą dwiczymy! Unosimy powoli kolano, aż do granicy naszych 

możliwości. Ale całe ciało od biodra w górą pozostaje bez ruchu! Ponownie wzmacniamy 

przede wszystkim pośladki. 

4) Odwodzenie prostej nogi w pozycji bocznej. Jedna noga zgięta pod kątek 90 stopni opiera 

ciało na ziemi. Podpieramy się również ręką, dbając o to, żeby ciało było w linii prostej. 

Druga noga prosta wędruje powoli do góry po czym opuszczamy ją do pozycji wyjściowej. 

Pracuje odwodziciel biodra. Dla bardziej zaawansowanych, to dwiczenie można robid w 

pozycji bocznej stabilizacji, kiedy ciężar ciała opieramy nie na kolanie ale na wyprostowanej 

nodze. 

5) Unoszenie bioder w pozycji leżącej. Nogi zgięte, łopatki przylegają do ziemi. Unosimy 

powoli biodra do góry, po czym powoli opuszczamy. Pracuje mięsieo pośladkowy i 

dwugłowy uda. 

 

Oczywiście tych dwiczeo jest bardzo dużo . Zainteresowanych odsyłamy do stron 

internetowych , na których są one pokazane oraz do naszego klipu. 
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Kolejnym szczeblem na naszej sportowej drabinie były lekcje taoca w Szkole 

Taoca w Bydgoszczy. Jak zawsze obowiązek zorganizowania dojazdów ( 40 

km) i zajęd spoczął na naszych barkach. Nie było problemu. Poszło bardzo 

gładko. Podołaliśmy. Na początku zajęd byliśmy przerażeni . Taki długi układ, 

taki trudny. Nauczyliśmy się podstawowych kroków walca angielskiego, walca 

wiedeoskiego 

Większośd z nas nigdy nie taoczyła. Baliśmy się śmieszności oraz tego, czy 

podołamy takiemu trudnemu zadaniu. W taocu musieliśmy tworzyd jednośd, 

by układ się podobał. Tej jedności i odpowiedzialności obawialiśmy się 

najbardziej. Zdaliśmy sobie sprawę, że wystarczy tylko przełamad swoją 

barierę - strach. Nie przejmowad się tym, co powiedzą inni, a potem…… 

wszystko pójdzie wspaniale. Wystarczy tylko uwierzyd w siebie, a reszta to już 

sama „prościzna”. 

 

Przykłady podstawowych kroków  
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Te zadania były bardzo motywujące …. 

 Sukces! Wszyscy zauważyli , że swoim zapałem mogą zarazid innych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julka 

- jest bardzo szczęśliwa. Wreszcie 

zrozumiała, jak wiele radości daje 

praca w grupie. Pokochała taniec !!! 

Emilka 

– wreszcie wszystkie działania 

doprowadzona do kooca i to z 

jakim efektem!  Wszystkie mamusie 

zaczęły dbad o swoje brzusie. 

Konrad 

– przeprosił 

wszystkich za 

swoje 

marudzenie i 

obiecał , że już 

nigdy nie powie 

„to nie ma sensu” 

Mikołaj  

– ciągle zastanawia 

się dlaczego tak 

mało rozmawia z 

innymi. 

 Postanowił to 

zmienid. 

Weronika 

– ślicznie taoczyła i świetnie 

dwiczyła, była po prostu wspaniała. 

Wszyscy to zauważyli. Wreszcie 

doczekała się momentu w którym 

była w centrum zainteresowania.  Z 

Kopciuszka stała się królewną. 
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A Wy , drodzy czytelnicy, jak czujecie się po tych 

sportowo-tanecznych działaniach? 

Co zmieniło się w waszym postrzeganiu pracy w grupie? 
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Nic tak nie spaja grupy, jak częste spotkania i oczywiście wspólne gotowanie. 

Wiedząc o tym systematycznie spotykaliśmy się na Nocach Dietetyczno-Kulinarnych. 

Ale zacznijmy od początku. 

Postanowiliśmy zorganizowad zajęcia z dietetykiem, by podejśd do zadania profesjonalnie. Ale 

skąd wziąd dietetyka? Oczywiście znowu pomógł nam wszechobecny facebook. Julka siadła do 

komputera i z grona kilku dietetyków wybrała jedną osobę . Ciągle nie wiemy jakie było jej 

kryterium wyboru, ale trafiła w dziesiątkę. Poznana przez nią Pani Dietetyk okazała się byd 

bardzo fajną osobą. Od razu zgodziła się na trzy spotkania, w trakcie których zapoznała nas z 

zasadami zdrowego odżywiania, stosowaniem produktów zamiennych,czyli ziół, zdrowych i 

wspomagających trawienie. Nasze spotkania rozpoczęliśmy od badania, w którym każdemu z 

nas została określona skala nawodnienia organizmu oraz posiadana tkanka tłuszczowa : która 

częśd ciała ma dobrze rozwiniętą tkankę mięśniową, a która tkankę tłuszczową.  

 
 

Kilka zasad zdrowego odżywiania 

 

1. Jedz regularnie. Spożywaj od 3-5 posiłków dziennie w stałych godzinach. Nie jedz na 

dwie godziny przed snem. 

2. Jedz dużo warzyw i owoców. Te produkty powinny stanowid 50 % twojego dziennego 

posiłku w stosunku 1/4 owoce; 3/4 warzywa; 

3. Dbaj o różnorodnośd posiłków, tak by dostarczyd 

organizmowi równych witamin i mikroelementów. 

4. Ogranicz węglowodany. Biały chleb zastąp 

ciemnym pełnoziarnistym chlebem; zamiast 

ziemniaków spożywaj więcej kaszy ( bardzo 

pożądana jest kasza gryczana) oraz ryżu. 

5. Unikaj nadmiaru soli. Sód jest bardzo potrzebny 

organizmowi, ale jego nadmiar jest bardzo 

szkodliwy. 

6. Pij wodę. Minimum 1,5 litra dziennie. Wystrzegaj się słodkich napojów, gdyż mają one 

bardzo dużo cukru i szkodliwych substancji. Oprócz wody bardzo pożądane są herbatki 

ziołowe. 

Znane stare powiedzenie mówi „ jesteś tym, co jesz”. Jeżeli otworzysz swoją lodówkę okazuje 

się, że większośd produktów to … chemia. A przecież jedzenie wpływa na nasze samopoczucie, 

z jaką energią pracujemy, jak wyglądamy. Dieta nasza powinna byd zrównoważona, 

pozbawiona składników przetworzonych i związków chemicznych. Polepszacze , zagęszczacze, 

barwniki i sztuczne konserwanty  nadają lepszy wygląd, smak, przedłużają okres spożycia 

produktu, ale…. związki te mogą doprowadzid do wzrostu ilości substancji toksycznych w 

naszym organizmie. Trzeba zaznaczyd, że stosowanie tych substancji nie jest objęte jednolitym 

prawem. Niektóre dopuszczone do użycia w Polsce są zabronione w Unii Europejskiej, inne 

odwrotnie. Dlatego też kupując produkty w sklepach wybieramy te najmniej przetworzone. 

Pamiętajcie, że zanim cokolwiek kupicie należy zaznajomid się z jego składem.  
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Unikamy 

 

- barwniki grupy E100 ( np. 102, 124 itp.) 

- konserwanty grupy E200 ( np. 210, 220 itp.) 

- przeciwutleniacze grupy E300 ( np. 310, 320 itp.) 

- emulgatory grupy E400 ( np.407; 450 itp.) 

- wzmacniacze smaku E600 ( np. 622, 631 itp.) 

- preparaty zastępujące cukier E952, E954 

 

Te „smakowe” chemiczne dodatki można bardzo dobrze zastąpid ziołami i potrawa nabiera 

zupełnie innego, wspaniałego aromatu. Ziół używały już nasze pra-pra-babcie. Zaletą ziół jest 

to, że są zdrowe – poprawiają trawienie, mają wiele cennych mikroelementów i otaczają nas 

dookoła. Większośd z nich można hodowad w przydomowym ogródku lub w skrzynce na 

balkonie. Zapoznajmy się z nimi oraz z ich zastosowaniem. 

 

 

 

Kilka ciekawych porad dietetycznych 

 

 

Jak ziołami zastąpid niezdrową sól? 

  lubczyk - uważany jest za naturalne magi, dodawany do rosołu i 
innych zup; 

 mieszanka bazylii z rozmarynem dobrze zastępuje sól; 

  estragon - ma słonawy posmak; 

 tymianek - ze względu na dużą ilośd substancji smakowych. 
 
 
 
Czym zastąpid kofeinę ? 

 korzeo żeoszenia – poprawia koncentrację, zwiększa zdolnośd 
myślenia; 

 imbir – stymuluje proces myślenia; 

 kakao – niweluje uczucie zmęczenia i uśmierza ból; 

 mniszek lekarski – dzięki cholinie dotlenia komórki , poprawia 
wydolnośd umysłową. 
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Najpopularniejsze zioła w kuchni 

 

 

    

uczestniczy w regulacji 
pracy wątroby, 

rozluźnieniu 
organizmu oraz 

poprawie nastrój 

 
obniża poziom cukru 
we krwi, łagodzi bóle 
żołądka i wspomaga 

pracę wątroby, a 
olejek rozmarynowy 

zwalcza bakterie, 
w dawnych czasach 

służył do odpędzania 
duchów 

 
 

ma właściwości 
przeciwbakteryjne i 

przeciwzapalne 
w dużych ilościach jest 

bardzo szkodliwy 

ma właściwości 
przeciwbakteryjnie i 
przeciwgrzybiczne, 

poprawia trawienie, 
działa uspokajająco, 

przyspiesza 
regenerację skóry 

    
 

Ma działanie 
antydepresyjne i 

antystresowe, 
poprawia stan naszych 

stawów, i stanów 
zapalnych, zapobiega 

migrenom, przyśpiesza 
trawienie organizmu, 
leczy stany zapalne 

skóry 

 
Ma właściwości 
antybakteryjne, 
przeciwzapalne, 
przeciwbólowe, 

pomaga przy 
zaparciach i biegunce 

oraz pomaga w 
stanach zapalnych 

skóry 

 
Ma właściwości 
pomagające w 
przypadkach 

niestrawności, wzdęd, 
przeziębieo , bólów 

pleców, głowy, 
zapobiega zmęczeniu 

 
Ma właściwości 
antyseptyczne, 
grzybobójcze , 
przeciwzapalne 
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Jak wcześniej napisaliśmy zawsze po spotkaniu z dietetykiem 
urządzaliśmy sobie warsztaty kucharskie w profesjonalnej kuchni. 
Dużo było śmiechu i zabawy, ale najważniejsze, że dzięki temu mogliśmy 

opracowad zestaw prostych przepisów dla gimnazjalisty, który nigdy nie 

ma czasu i bardzo się spieszy. Każdą przygotowaną potrawę 

fotografowaliśmy i spisywaliśmy przepis. Zapisywaliśmy tylko te przepisy, 

które nam smakowały, bo nie wszystkie nasze kulinarne mieszanki 

nadawały się do jedzenia. 

Przypomniało mi się śmieszne zdarzenie , które nam się przydarzyło i 

było  ściśle związane z gotowaniem. 

DOBRA RADA :   

                     Na co zwracamy uwagę przy robieniu zakupów 
Podjęłyśmy się upieczenia ciasta na spotkanie z naszym projektowym 
szefem. Myślałyśmy , że to prościzna, przecież nie raz pomagałyśmy 
mamie piec ciasto . Okazało się jednak , że problemem była codzienna , 
zwykła czynnośd- zrobienie zakupów, a raczej z płaceniem za nie. 

Załadowałyśmy w sklepie cały wózek towarów, szczęśliwe , że znalazłyśmy wszystkie 
potrzebne produkty, podeszłyśmy do kasy. I… nagle… okazuje się , że nie mamy jak 
zapłacid, gdyż projektowa karta płatnicza straciła ważnośd. Mimo że wtedy było nam 
bardzo wstyd, teraz się z tego śmiejemy . A przede wszystkim wiemy , że nie tylko mleko, 
ale także karty płatnicze mają datę ważności, którą wypadałoby raz na jakiś czas 
sprawdzid.  

    
Kilka naszych prostych przepisów na szybki , zdrowy posiłek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Frytki: 

Warzywa myjemy, a następnie kroimy w słupki. Sypiemy solą i pieprzem, mieszamy z 

oliwą. Warzywa rozkładamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Wkładamy do 

piekarnika rozgrzanego do 220° i pieczemy przez ok. 20 minut, aż marchewki nabiorą 

złotego koloru.  

 

Sos biały : 

Czosnek drobno siekamy. Ogórek zielony obieramy, ścieramy na tarce o grubych 

oczkach. Mieszamy wszystko razem z jogurtem, szczypiorkiem i przyprawami. Na koniec 

posypujemy pokruszonymi orzechami włoskimi. 

 

Frytki marchewkowe z sosem białym 

 
Frytki: 

800g marchewki 

1 łyżeczka soli gruboziarnistej  

1 szczypta pieprzu 

3 łyżki oliwy z oliwek  

Sos: 

1 mały ząbek czosnku 

100g ogórka zielonego 

250g jogurtu typu greckiego 

2 łyżki drobno posiekanego szczypiorku  

1 szczypta soli 

1szczypta pieprzu 

1 łyżka pokruszonych orzechów włoskich  
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    Jogurtowa przekąska 

           z dodatkami 

Składniki: 

- 1 duży jogurt  

- truskawki  

- 2 - 3 kiwi  

- otręby owsiane  

Przygotowanie: 

Truskawki oraz kiwi umyj i obierz. Następnie 

pokrój owoce na kawałki i zblenduj lub rozgnied 

widelcem. W większej szklance ułóż warstwami 

przygotowane składniki we własnej kompozycji 

oraz we własnych proporcjach zaczynając od 

otrębów owsianych, a koocząc  na jogurcie.  

Do ozdoby możesz użyd pokrojonych owoców 

według własnej inwencji twórczej.  

Smacznego 
 

Mieszanka musów 

 
Składniki: 

- Brzoskwinie do 1 kg 

- Wiśnie do 1 kg  

-Truskawki do 1 kg 

-6 łyżki miodu  

-Sok z 3 cytryn  

-3 laski wanilii  

 

Brzoskwinie wrzud do garnka. Dodaj 2 łyżki 

miodu, sok z jednej cytryny, jedną laskę wanilii i 

gotuj na małym ogniu przez dwie godziny 

często mieszając. To samo zrób z wiśniami i 

truskawkami ( dwie łyżki miodu, sok z cytryny , 

laskę wanilii). Układaj w miseczce warstwami . 

Smacznego 

Zdrowe zielone naleśniki Składniki : 

1 szklanka mąki pszennej lub orkiszowej 

graham (typ 1850) 

1/2 szklanki mąki pszennej lub orkiszowej 

jasnej 

1 szklanka mleka 

1 szklanka wody 

2 jajka 

3 łyżki oleju rzepakowego lub oliwy + kilka 

kropel na patelnię 

szczypta soli 

3 garści świeżego szpinaku lub pęczek natki 

pietruszki 

Dodatki : 

 ser feta; warzywa, nasiona słonecznika 

Zmiksuj zieleninę z wodą. Dodaj 

resztę składników na ciasto i 

ponownie zmiksuj. 

Smaż cienkie naleśniki (przy 

grubszych może wyjśd mniej 

naleśników) na delikatnie 

natłuszczonej patelni (tylko przed 

pierwszym naleśnikiem). 

Podawaj z warzywami, fetą i 

nasionami słonecznika. 
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Jakie zmiany zaszły w nas samych 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Przy gotowaniu okazało się , że 

Weronika i  Julka mają wiele 

wspólnego. Chyba niedługo zostaną 

koleżankami bo bardzo dobrze się 

im wspólnie pracuje. 

 

Konrad zafascynował się 

tworzeniem nowych , 

zdrowych posiłków. Przekonał 

do tego nawet mamę i tatę. 

Wreszcie znalazł to, co go 

pasjonuje. 

Filipowi bardzo podobały się 

te zajęcia . Okazało się , że  

w kuchni też radzi sobie 

całkiem dobrze.  

Może w przyszłości zostanie 

kucharzem? 

Emilka była z siebie dumna , że znalazła taką 

wspaniałą Panią Dietetyk. Dzięki temu 

sukcesowi wiedziała, że wszystko potrafi 

załatwid. 

Mikołaj na zajęciach mówił 

bez przerwy, wykazywał 

się dużą wiedzą.  

Gdzie podział się ten 

zamknięty, milczący 

Mikołaj? 
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A  Wy, realizatorzy tego działania ,  
jakie odnieśliście sukcesy? 
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Dobrze jest zrobid coś dla kogoś. Taki mały wolontariat, czyli nieodpłatna 

praca na rzecz innych.  Działanie na rzecz innych powoduje w każdym 

człowieku dumę i bardzo szczególną satysfakcję. Dlatego też wszystkie 

imprezy oparte na wolontariacie cieszą się ogólną akceptacją i 

zadowoleniem.  

Warto jest zwrócid uwagę : kto to jest wolontariusz i jakie przysługują mu 

prawa i obowiązki (na podstawie www. wolontariat.org.pl).  

Wolontariusze są to ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą 

pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych 

obszarach życia społecznego. 

Działalnośd wolontariatu określa Ustawa o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (z 24 kwietnia 2003 r., znowelizowana 22 stycznia 2010 r.) 

Każdy może byd wolontariuszem. Jeżeli jesteś niepełnoletni, musisz uzyskad 

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej 

działalności. 

Obowiązki wolontariusza 

 

-Musisz posiadad kwalifikacje i spełniad wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu 

wykonywanych świadczeo. 

-Masz obowiązek wykonywania świadczeo zgodnie z zawartym porozumieniem. 

 

Prawa wolontariusza 

 

-Masz prawo zawrzed porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, na rzecz której 

działasz jako wolontariusz. W porozumieniu musi zostad określony zakres Twoich obowiązków, 

okres trwania porozumienia, możliwośd i sposób jego rozwiązania oraz inne kwestie ważne dla 

Ciebie i placówki, w której działasz. 

-Jeśli Twój wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, to porozumienie musi byś zawarte w formie 

pisemnej. 

-Jeśli Twój wolontariat trwa nie dłużej niż 30 dni, to porozumienie może byd ustne, ale masz 

prawo żądad potwierdzenia go na piśmie. 

-Masz prawo otrzymad pisemne zaświadczenie o odbywaniu przez Ciebie wolontariatu, w tym 

o zakresie Twojej pracy. 

-Na Twoją prośbę korzystający może wystawid pisemna opinie na temat Twojego 

wolontariatu. 

-Masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innego 

zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych. 

-Masz prawo uzyskad informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeostwa wynikającego z 

wykonywanych przez ciebie czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

-Masz prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju 

świadczeo i zagrożeo związanych z ich wykonywaniem. 

-Masz prawo do pokrywania przez korzystającego kosztów Twoich podróży służbowych i diet 

na zasadach dotyczących pracowników określonych w odrębnych przepisach 

-Możesz zwolnid korzystającego z tego obowiązku, ale tylko w formie pisemnej. Często 

zwolnienie to jest częścią porozumienia. 
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W ramach promocji zdrowego stylu życia postanowiliśmy zorganizowad przedszkolakom  fajne 

zajęcia w trakcie roku szkolnego oraz podczas wakacji. 

 Z naszym pomysłem zwróciliśmy się do dyrektorki Przedszkola, która natychmiast odesłała nas 

do wychowawczyni  ze słowami „… wspaniały pomysł… formę , termin i metodę zajęd omówcie 

z wychowawczynią…” 

 

Z tego zdania zrozumiałem tylko kilka słów : wychowawczyni i termin…. A 

co to forma i metoda…?  

To nie można tak tylko przyjśd i czegoś zrobid? 

No dobrze zrobimy to porządnie. Odpalę Internet i poczytamy o tych 

metodach i formach. Czy nauczanie i wychowanie przedszkolaków jest 

naprawdę takie trudne? 

 

Poznaliśmy podstawowe zagadnienia i udaliśmy się 

do Pani Marysi - wychowawczyni w przedszkolu. 

Bardzo się ucieszyła, zapytała nas czy mamy pomysł 

na zajęcia, co chcemy przekazad dzieciom. Zapewniła 

nas , że będzie obecna na każdych zajęciach i jak coś 

nie będzie wychodziło, to nam natychmiast pomoże.  

Tak szczerze mówiąc to pomogła nam stworzyd konspekt takich zajęd . I 

to dzięki jej fachowemu doświadczeniu przedszkolaki były zachwycone. 

 

Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że przedszkolaki 

to bardzo wymagający odbiorcy. Szybko się nudzą, 

jawnie pokazują swoje niezadowolenie, ale także i 

zachwyt. Na początku ja się ich bałam. Te wpatrzone 

we mnie oczy , a po chwili harmider i bałagan, nic nie 

jest w stanie ich uspokoid. Krzyczed nie wolno… tylko… 

…Tylko trzeba ich zainteresowad. 

Przypomina mi się taki moment, kiedy rozmawialiśmy o zdrowych 

warzywach. Mikołaj pokazywał różne produkty, a dzieci zgadywały jak się 

nazywają i czy są zdrowe czy nie. W pewnym momencie Mikołaj pokazał 

bakłażana i powiedział „Co to za warzywo?”Za chwilę las rąk .. ogórek, 

ogórek … „Nie…”- odpowiedział Mikołaj. Nastała cisza. Nagle z tyłu mały 

chłopczyk podnosi rękę.  

„JA ,JA ...” - krzyczy. „No, powiedz Tomku”. „… Ja chcę siku!!!” 

 

Tak, zajęcia z dziedmi są bardzo inspirujące. Czytałem ostatnio śmieszny blog 

o dziecku i sposobie nauczania go podstawowych czynności. Bardzo dobrze 

ukazuje on jak zmieniamy się, gdy dojrzewamy. Jak w miarę dojrzewania  

łamiemy  ustalone zasady na potrzeby własnego wygodnictwa. Dzieci tego 

nie robią. 
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www. teoria chaosu/blog 
 

Procedura to procedura 
 
Miesiące, lata wręcz rodzicielskiej pracy u podstaw. Dziesiątki histerii, hektolitry wylanych łez, 
setki prób negocjacji ze strony dziecka. 
„Nie chcę myd rączek!” 
„Mycie rączek jest nudne.” 
„Jutro umyję rączki.” 
I kiedy NARESZCIE osiągamy w tej kwestii porozumienie, kiedy NARESZCIE wystarczy po 
powrocie z przedszkola tylko przypomnied o wizycie w łazience, a ona już sama idzie i bez 
szemrania ogarnia cały rytuał – zjawiają się ONI i wszystko rozwalają. 
ONI, czyli panowie drogowcy, którzy remontując jedną z dróg w okolicy niechcący „nadepnęli” 
na wodociąg. Na tyle skutecznie, że zalało pół okolicy, a woda w kranach przestała płynąd. 
Można by się spodziewad, że Ewa z takiej wymówki powinna się ucieszyd. Ale nieeeeeeee, to 
by było zbyt proste. Procedura to procedura, system nie przewidział przerw w dostawach 
wody. 
Tak więc wczoraj przeżyliśmy nowy, nieznany nam dotąd rodzaj histerii: „trzeba umyd ręce, a 
nie ma wody”. 
Tata musiał mineralną polewad  
 

Wródmy do waszych doświadczeo z przedszkolakami.  

 

Plan naszych zajęd z przedszkolakami 

 

 

Zajęcia 1 

 

Rozpoczęcie zajęd poprzez zabawę sensoryczną (Jakie warzywo/owoc czuję?, Jaki smakuje to 

warzywo/ten owoc?, jak wyglądają warzywa/owoce?)  

Zainicjowanie burzy mózgów dotyczącej skojarzeo dzieci z warzywami oraz owocami. 

Skonstruowanie na tej podstawie mapy skojarzeo odnoszącej się do warzyw, owoców. 

Zabawy dydaktyczne: 

-prezentacja wiersza „Na straganie”, 

- związane z dokonywaniem podziału na sylaby/głoski nazw wybranych warzyw/owoców, 

-opisywaniem wyglądu danych warzyw/owoców, 

-przeliczaniem, segregowaniem, określania kształtu danych warzyw/owoców, 

-zabawa słuchowa z wykorzystaniem piosenki „Hymn Świeżaków”. 

-przygotowanie stanowisk pracy oraz wykonanie czynności higienicznych, rozdzielenie pracy 

między kilkuosobowe zespoły, tworzenie przez dzieci zdrowej warzywnej surówki oraz sałatki 

owocowej, 

-uporządkowanie własnych stanowisk pracy oraz degustacja sporządzonych potraw, 

-tworzenie plakatu oraz gry dydaktycznej. 
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Zajęcia 2 

 

Zabawy sensoryczne (Jakie warzywo dotykam?, jak smakuje to warzywo?) 

Zagadki związane z warzywami 

Zabawy dydaktyczne: 

-związane z dokonywaniem podziału na sylaby/głoski nazw wybranych warzyw, 

-przeliczanie, segregowanie oraz porównywanie ciężkości danych warzyw, 

Zabawa ruchowa 

Dwiczenia z piosenką „Jarzynowa gimnastyka”. 

Oglądanie bajki „Częstujcie się –pomidor”. 

Przygotowanie stanowisk pracy oraz wykonanie czynności higienicznych, rozdzielenie pracy 

między kilkuosobowe zespoły, tworzenie przez dzieci zdrowej kanapki z warzywami. 

Uporządkowanie własnych stanowisk pracy oraz degustacja sporządzonych potraw. 

Tworzenie plakatu oraz warzywne kalambury. 

 

 

 

 

Zajęcia 3 

 

Zabawa ruchowa 

Gimnastyka z Gangiem Świeżaków. 

Zabawa sensoryczna (Jak ten owoc wygląda?, jak smakuje ten owoc?) 

Oglądanie bajki „Częstujcie się-gruszka”. 

Zabawy dydaktyczne; 

-Jakim jestem owocem?-tworzenie krótkich opisów słownych wylosowanego owocu, 

-kontynuowanie rytmów z owoców, zadania z zakresu dodawania/odejmowania na 

konkretach (owocach) bez przekroczenia progu dziesiątkowego z zastosowaniem znaków „+”, 

„ –” , „=”. 

Zabawa słuchowa z piosenką „Centrum uśmiechu-gruszka”. 

Przygotowanie stanowisk pracy oraz wykonanie czynności higienicznych, rozdzielenie pracy 

między kilkuosobowe zespoły, tworzenie przez dzieci zdrowych szaszłyków z owocami, 

Uporządkowanie własnych stanowisk pracy oraz degustacja sporządzonych potraw, 

Tworzenie opowiadania „Owocowy świat” w oparciu o technikę „Łaocuch obrazów”-uczestnicy 

dopowiadają kolejne fragmenty opowiadania na podstawie wcześniej już powiedzianych 

elementów.  

Skonstruowanie plakatu związanego z wyżej wspomnianym opowiadaniem. 

 

 

Organizowaliśmy nie tylko zajęcia z przedszkolakami, ale także pokusiliśmy się o zawody 

sportowe dla uczniów klas 1-3 ze szkoły podstawowej. Dodajmy, że  nie tylko dla uczniów z 

naszej szkoły, ale także dla uczniów pięciu szkół z powiatu inowrocławskiego. 
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Zapomnieliście o naszym pierwszym działaniu, czyli konkursie ekologiczno -

plastycznym dla klas 1-3 Gminy Złotniki Kujawskie. 

 

                                     

                             Nie przypominaj mi tego, taka wpadka .  

                                       Ale opowiem od początku: 

 

 

 

 

Wpadka, czyli jak ugasid pożar : 

 

 

Kiedy zbliżała się pierwsza projektowa impreza środowiskowa „Wernisaż”, 

mieliśmy zorganizowad konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 wszystkich szkół gminy Złotniki 

Kujawskie. Myślę , że dla nas wszystkich było to coś, co robiliśmy po raz pierwszy, więc nikt nie 

wiedział „jak się za to zabrad”. Regulamin, który z wielkim trudem napisaliśmy rozesłaliśmy do 

czterech szkół. Po kilku dniach, w natłoku obowiązków, wszyscy o tym zapomnieliśmy ( 

wykonywaliśmy jednocześnie kilka działao projektowych). Dopiero krótko przed samym 

wernisażem dotarło do nas, że nikt nie przysłał prac. Przeraziliśmy się. Jak mamy ogłosid 

zwycięzcę, skoro nie było żadnych uczestników?! Nie zostało nam nic innego, jak poprosid o 

pomoc dzieciaki z naszej szkoły. Chyba nasze przerażone miny, a może i fakt, że każdy z nas ma 

w młodszych klasach rodzinę ( jak to na wsi bywa) po dwóch dniach mieliśmy stos gotowych 

artystycznych rysunków. Wybraliśmy najlepsze prace. Wyniki ogłosiliśmy na Wernisażu i nikt, 

naprawdę nikt nie zorientował się, że nam nie wyszło – a może wyszło? 

 

 

Jaki wyciągnęliśmy z tego wniosek ? 

 

Nigdy nie załamuj rąk, nie ma takiej sytuacji  

       z której nie ma wyjścia. 

 

A czego nauczyliśmy się prowadząc zajęcia  

z maluchami? 

 

Nie ignoruj niczego i nikogo , nawet tego 

najmniejszego, bo sytuacja może cię  przerosnąd. 
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To działanie było…. nie lada wyzwaniem. Pokazało nam , że do 

każdego zadania należy się bardzo starannie przygotowad. Nie ma 

osób, rzeczy  ważnych i ważniejszych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fajnie , że pracowaliśmy 

wspólnie. To doświadczenie 

uświadomiło mi , że jeżeli 

przeżyłem zajęcia z 

przedszkolakami, to dorośli już 

mnie nie przerażają. 

Dobrze , że 

pracowaliśmy w grupie, 

sama nie dałabym rady. 

Maluchy zainspirowały mnie. 

Zastanowiłem się dlaczego 

często zmieniam „pod siebie 

zasady”. Przecież tak nie 

wolno robid. 

Ja lubię dzieci. 

Fajnie było, że 

wszyscy pytali 

mnie o zdanie i od 

razu widzieli we 

mnie eksperta. 

Jestem z siebie 

dumna. 

Dzieciaki marudzą 

więcej ode mnie. To 

jest irytujące. Czy ja 

też jestem tak 

odbierany przez 

innych.? 

Trzeba się zmienid. 

Przestanę marudzid! 

Maluchy, maluchy i maluchy. Dlaczego one zdaję tyle pytao? Ale praca z nimi była… 

bardzo fajna. Tyle książek przeczytałam, by móc odpowiedzied na  ich wszystkie 

pytania. Dobrze, że byłam z kolegami. Fajnie jest działad wspólnie. 
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Jak Wam udało się przeprowadzid to działanie? 

Czego się nauczyliście? 
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Kiedy nauczyliśmy się tak wiele, kiedy każdy z nas poznał swoją „ciemną stronę” i zrozumiał , 

że żyjemy w społeczeostwie i potrzebne są nam wyrobione kompetencje społeczne, kiedy 

czujemy , że poprzez to działanie nauczyliśmy się ( a przynajmniej próbujemy ) :  

- komunikowad; 

- pozyskiwad sprzymierzeoców do działania; 

- znamy swoje mocne i słabe strony oraz znamy swoją wartośd ; 

- zdaliśmy sobie sprawę, jak ważna jest umiejętnośd pracy w grupie oraz umiejętnośd 

planowania. 

Czas na cieszenie się i pokazanie naszych działao innym. 

Oczywiście w każdym z tych działao wykorzystaliśmy nabyte umiejętności, np. planowanie, 

przewidywanie zagrożeo, autoprezentacja itp. Ale po kolei …. 

 

 

Wycieczka – kilka uwag jak zorganizowad wyjazd i jakie zagrożenia na nas czyhają 

 

Zorganizowaliśmy sobie wycieczkę do Wrocławia. Głównym celem 

jej było HYDROPOLIS, czyli takie muzeum wody – najważniejszego 

składnika naszej diety. To tam dowiedzieliśmy się jak ważna jest 

woda dla całego ekosystemu, że bez wody świat by nie istniał. 

Każdy powie, że zorganizowad wycieczkę nie jest trudno… ale jak 

jesteśmy ograniczeni finasowo jest to nie lada wyczyn. 

 

 

1. Pociąg – żeby było taniej trzeba zarezerwowad bilety miesiąc wcześniej, trzeba 

pamiętad, by skontrolowad legitymacje szkolne wszystkich uczestników ( najlepiej 

zebrad je kilka dni przed wyjazdem). Zawsze okazuje się, że któryś z uczestników 

wycieczki ma legitymację nie podbitą , nie podpisaną, a niektórzy jej w ogóle nie mają. 

Zebrane i sprawdzone legitymacje chowamy razem z biletami kolejowymi – bardzo to 

ułatwia kontrolę konduktorską . Musimy się pochwalid , że Pan konduktor był bardzo 

zachwycony naszą organizacją i powiedział , że pierwszy raz zdarzyło mu się 

kontrolowad tak wspaniale zorganizowaną grupę. 

 

2. Nocleg – tutaj też było sporo problemów – wybraliśmy najtaosze schronisko 

młodzieżowe – blisko dworca, samo centrum. I znowu napotkaliśmy problem 

finansowy. Grupa dostanie 20% zniżkę tylko wtedy, gdy ma poświadczenie od 

dyrektora szkoły , że jest to wycieczka szkolna. Julka ładnie się ubrała i udała się do 

gabinetu dyrektora z prośbą o takie pismo. Nie wiemy jak przekonała do tego Panią 

dyrektor, ale po 20 minutach wyszła z gabinetu z dumną miną trzymając pismo w ręku. 

 

3. Komunikacja miejska – jaki bilet wybrad by było taniej , gdzie można dojśd na pieszo, a 

gdzie trzeba dojechad. Spędziliśmy kilka godzin nad planem Wrocławia analizując każdy 

krok i planując zwiedzanie. Zastanowiliśmy się nad opcją wyboru biletów komunikacji 

miejskiej i wybraliśmy bilety czasowe. Czyli – czasami to go on foot or to take a tram . 

Jak najtaniej. 



64 
 

4. Jedzenie – spoko, z tym nie było kłopotów. W dużych miastach jest bardzo dużo 

różnego rodzaju tanich barów. Śniadanie i kolację robiliśmy z domowych zapasów lub 

niewielkich zakupów w dużych supermarketach. 

 

5. Powrót – I tu gdyby nie ciągłe marudzenie Konrada , mielibyśmy naprawdę problem . 

Konrad zadał nam pytanie jak wsiądziemy do pociągu we Wrocławiu. No jak ? 

Normalnie . Przychodzimy na dworzec, idziemy na peron i wsiadamy do pociągu . Ale, 

który peron - dociekał Konrad , peronów we Wrocławiu jest chyba ze 25 , to nie tak jak 

w Inowrocławiu tylko cztery. Julka zauważyła, że po przyjściu na dworzec odczytamy 

numer peronu na tablicy świetlnej. I tu zaczął się problem, przecież na tablicy nie 

będzie napisane: „Inowrocław”, tylko stacja koocowa!!! I chyba w tym momencie 

nauczyliśmy się najważniejszej rzeczy o podróżowaniu. Zawsze trzeba znad stację 

koocową każdego ze środków transportu, żeby nie pojechad w inną stronę ( bardzo to 

jest ważne w metrze). Skąd my, wiejska młodzież, mieliśmy o tym wiedzied  

 

Wycieczka była wspaniała: dużo ruchu, dużo wiedzy tylko dieta nie zawsze zachowana.  

Ale najważniejsze, że wykorzystaliśmy tam wszystkie nabyte umiejętności. 

 

 

 

Imprezy środowiskowe 

 

 

Zorganizowaliśmy trzy imprezy środowiskowe : 

Rozpoczynająca i koocząca nasz projekt oraz  

tę najważniejszą - Noc Muzeów w Tucznie.  

Pierwsza i ostatnia impreza wprowadzała gości w założenia 

projektu lub opisywała efekty koocowe. Najlepsza impreza to Noc 

Muzeów. Przyjeżdża wtedy do Tuczna około 1000 osób. Jest 

zorganizowany bieg na 5 km, wystawa starych samochodów i 

wystawy muzealne.  

W roku 2017 to my przygotowaliśmy wszystkie atrakcje, gdyż Noc 

poświęcona była zdrowiu. Przygotowaliśmy wystawy o ziołach, 

zdrowym odżywianiu , prowadziliśmy zajęcia sportowe oraz pochwaliliśmy się naszym 

układem tanecznym. Przygotowaliśmy wystawy ze zdjęd robionych przez nas przez cały okres 

trwania projektu.  

Czuwaliśmy też nad przygotowaniem zdrowego żywienia i promowaliśmy naszą mini książkę 

kucharską.  

 

Nauczyliśmy się sprostad dużym wyzwaniom, nic już dla nas nie jest straszne. 

 

. 
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Zdjęcia – pamiątka na całe życie 

 i dobry sposób promocji działao 

 

Możemy promowad nasze warsztaty poprzez : robienie 

filmów i zdjęd i umieszczanie ich na popularnych w waszym 

otoczeniu stronach internetowych. Pamiętajcie , że zdjęcia 

należy zawsze „obrobid” . Fajnie jest, gdy dodajecie im 

dynamizmu poprzez „chmurki” , wszelakie kombinacje itp. 

Można to uczynid poprzez program GIMP lub inne,  które są 

dostępne  bezpłatnie. 

 

 Nie trzeba mied super aparatu, by zdjęcie było porządnie 

wykonane . Może byd to tylko nasz telefon, ale musisz 

zapamiętad kilka podstawowych rad dotyczących robienia 

zdjęd i filmów :  

 

1. Wyczyśd szybkę aparatu fotograficznego , bo bardzo częstym powodem niedobrych 

zdjęd jest ubrudzony aparat w telefonie . Przetrzyj go suchą szmatką z mikrofibry, o 

koszulkę lub inny element garderoby. Uważaj przy tym na zamki, guziki i inne 

elementy, które mogą trwale uszkodzid szybkę aparatu fotograficznego. 

 

2. Jeżeli nie chcemy dziwnie błyszczących oczu , prześwietlonej i bladej twarzy – 

trzeba wyłączyd lampę błyskową; nocą i o zmierzchu korzystamy z funkcji 

automatycznego trybu nocnego. 

 

3. Aby zdjęcia nie były ruszone – w trakcie ich wykonywania stao na rozszerzonych 

nogach , staraj się nie ruszad rękoma , nawet wstrzymaj oddech albo skorzystaj ze 

statywu i samowyzwalacza. 

 

4. Staraj się skadrowad tak, by było na zdjęciu widad otoczenie – wtedy łatwo jest 

określid gdzie i kiedy zdjęcie było robione oraz wygląda ono o wiele ładniej- warto 

włączyd w aplikacji aparatu linie siatki, które pozwalają lepiej kadrowad. Dobrze by 

było gdybyś znał metodę trójpodziału lub złotego podziału ( zasadę tą opiszemy w 

rozdziale Wyklejanki). 

 

5. Popraw zdjęcie w dostępnych np. darmowych programach takich jak Snapseed; 

aplikacja Pixlar; Facetune. 

 

Jeżeli posiadacie bardzo dużo zdjęd dobrze jest zebrad je i wykonad kolaż. 

Słowo „kolaż” pochodzi od francuskiego czasownika coller (sklejad). Termin ten został użyty po 

raz pierwszy przez Georges Braque’a, a także Pabla Picassa na początku XX wieku, kiedy ta 

starożytna technika, znana w Chinach od 200 p.n.e., stała się częścią sztuki 

nowoczesnej(według Wikipedii). 
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Obecnie jest mnóstwo programów graficznych do robienia komputerowych kolaży. 

Kolaże wykonane w programach komputerowych są na pewno bardziej… staranne, dokładne, 

ale mają bardzo dużo wad : 

1. Wykonuje je za was komputer. 

2. Jesteście ograniczeni wymiarami kolażu ( wydrukowanie dużego kolażu w formacie np. 

A1 bardzo dużo kosztuje). 

3. Wykonujesz je najczęściej sam, a nic nie daje takiej przyjemności jak praca w grupie 

przepełniona śmiechem i mnóstwem wspomnieo. 

Dobrze jest zrobid tradycyjny kolaż. 

Praca nad tradycyjnym kolażem składa się z kilku podstawowych działao 

 

Działanie I 

 

Zastanów się co chcesz osiągnąd i jakie materiały musisz przygotowad . Czy będzie to kolaż z 

wycinków gazet, skrawków papieru, torebek, biletów , zdjęd , rysunków. Czy chcesz zaskoczyd 

widza niepowtarzalną formą czy ma byd to typowy kolaż wspomnieo – wykonany tylko ze 

zdjęd. Zastanów się co chcesz , by osoba oglądająca zobaczyła najpierw, co ma się „rzucad w 

oczy”, jakich środków wyrazu artystycznego użyjesz, by osoba oglądająca go zainteresowała 

się i chciała obejrzed go dokładnie, centymetr po centymetrze. 

 

Działanie II 

Przygotuj materiały do kolażu. Wybierz zdjęcia posegreguj je np. kolorami ( każde zdjęcie ma 

kolor przewodni: te na tle morza będą niebieskie , te z lasu – zielone) lub wydarzeniami albo 

osobami , które na nich występują. Przygotuj inne materiały , które będą ci potrzebne do 

pracy. Najważniejszy jest podkład. To on będzie utrzymywał twoją pracę w pionie . Nie może 

byd to tylko brystol ( chyba, że kolaż jest mały). Jeżeli chcesz wykonad dużą pracę postaraj się o 

arkusz sklejki lub tektury i oczywiście brystol, na którym będziesz przyklejał zdjęcia i który 

później przyczepisz do sklejki ( taśmą lub zszywkami). Nie zapomnij o dobrym kleju i … dobrych 

nożyczkach. 

Działanie III 

Rozłóż brystol na podłodze lub na dużym stole i podziel go według zasady np. trójpodziału, 

złotego podziału lub zrób dowolną siatkę równooddalonych pionowych i poziomych linii . 

Siatka tak pozwoli ci wyznaczyd obszar środka oraz  ramę  waszej wyklejanki, pomoże wam w 

doborze wielkości poszczególnych zdjęd, wycinków gazet itp. Kiedy rozmawialiśmy o zdjęciach 

, mówiliśmy o tym jak bardzo oczy nasze lubią „porządek i jakąś stałą zasadę w tym, co 

oglądamy. 

 

Działanie IV 

Zaczynamy klejenie od środka i równomiernie, jak promienie słoneczne przyklejamy następne 

elementy. Jeżeli będziecie tak postępowad to wasza „wyklejanka” nigdy się „nie rozjedzie” i 

będzie fajnie wyglądała . 

 

Działanie V 

Tak wykonane dzieło przytwierdzamy do kartonu lub sklejki  i wieszamy na ścianie i… 

podziwiamy.   
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Kooczą się karteczki na Waszej osi, jest huczne świętowanie, a to oznacza, że docieracie do 

kooca Waszych działao.  

Nadchodzi czas na podsumowanie i przemyślenie – po co  to wszystko ? 

Zdecydowanie nauczycie się pracowad w grupie i ze sobą … rozmawiad. Banalne? Wcale nie. 

Obecnie częściej posługujemy się komunikatorem w telefonie niż własnym językiem. 

Przestaniecie bad się konfrontacji z dorosłymi, szczególnie tymi dla nas na co dzieo 

nieosiągalnymi – Wójt? Dyrektor? Prezes? Żadna z tych osób nie gryzie, a nawet okażą się byd 

zupełnie sympatyczne i pomocne. 

Nauczycie się wspólnie planowad i robid świetne rzeczy dla innych. A przede wszystkim każdy z 

Was pokona swoje strachy i słabości, dzięki czemu wzmocnicie poczucie własnej wartości. 

Przez cały czas, gdy będziecie realizowad postawione przed sobą  zadania, zrobicie wiele 

dobrego dla Waszej wiejskiej społeczności. Dzięki temu doskonale spędzicie swój wolny czas. 

To, co w Was pozostanie na długo, to satysfakcja z własnej samodzielności. A także nauka na 

dalsze życie -  żadna porażka nie jest w stanie Was zniechęcid. Gdy coś nie wychodzi, trzeba 

szukad innego rozwiązania. 
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Dziękujemy serdecznie młodzieży, która aktywnie realizowała projekt 

 „O zdrowie dbam i nie jestem w tym sam”. 

Szczególnie dziękujemy Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności  

 Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 

 za docenienie naszego projektu i umożliwienie nam napisania tej publikacji. 

Dziękujemy władzom gminy Złotniki Kujawskie, dyrektorom gminnych szkół podstawowych  

za pomoc w realizacji naszego zadania. 

Bardzo dziękujemy Dyrekcji, Obsłudze i Nauczycielom 

 Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie 

 za to, że w każdej chwili mogliśmy liczyd na Waszą pomoc. 

Wielkie podziękowania osobom, które zechciały z nami współpracowad 

 – za cierpliwośd i wyrozumiałośd, za cenne rady, uwagi i wskazówki: 

- Krisscross Gąsawa – trenerowi Krzysiowi i instruktorce Karolinie, 

- Szkoła Taoca Bailamos Bydgoszcz – Robert Linowski, 

- Pracownia Dietetyczna „Szlachetne zdrowie” z Inowrocławia, 

- Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie, 

- Studio Reklamy MADRES Solec  Kujawski. 

Dziękujemy wszystkim rolnikom i firmom,  

które zatrudniły nas w okresie wakacyjnym, 

 dzięki czemu mogliśmy zrealizowad nasz plan wycieczkowy. 

Dziękujemy mediom za promocję naszych działao: 

- Gazecie Pomorskiej – oddział Inowrocław, 

- stronie www.zlotnikikujawskie.pl, 

- fb stronie ZPO Tuczno. 

 

 

http://www.zlotnikikujawskie.pl/
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Tutaj możesz wpisywad uwagi dotyczące realizacji działania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 


