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Przeskakiwanie czy przechodzenie do klasy IV:  jak razem budować kładkę z III do IV klasy? 

Warsztaty 60/75 min 

Cele: 

 uświadomienie sobie potrzeb ucznia i wyzwań, jakim musi sprostać, by „wejść w buty dziewięciolatka” 

 stworzenie banku pomysłów, jak pracować z uczniami z klasy 3, żeby ułatwić im przejście do klasy 4 oraz jak 
pracować z uczniami klas 4, żeby pomóc im zaadaptować się w nowej sytuacji 

1. Przedstawienie się prowadzącego i uczestników: jak się nazywam, z jakiej jestem szkoły, czy klasy 1-3 czy uczę w 
klasach 4-6 - jakiego przedmiotu. 

2. Nauczyciele zostają podzieleni na cztery grupy:  
dwie grupy nauczycieli z klas 1-3 i dwie grupy nauczycieli klas 4-6. 

GR 1A. Nauczyciele klas 1-3  
tworzą wizerunek ucznia w przejściu między kl 3 i 4 

GR 1B. Nauczyciele klas 4-6  
  tworzą wizerunek ucznia w przejściu między kl 3 i 4 

GR 2A. Nauczyciele klas 1-3 
 opisują obszary problemowe związane z przejściem 
uczniów z klasy 3 do klasy 4 

GR 2B. Nauczyciele klas 4-6  
 opisują obszary problemowe związane z przejściem 
uczniów z klasy 3 do klasy 4 

DOPRECYZOWAĆ POLECENIE DOTYCZĄCE OBSZARÓW PROBLEMOWYCH 

Grupy 1A i 1B dostają arkusze papieru. Na arkuszach zostają wydzielone cztery obszary, a każdy z nich odnosi się do 
innego aspektu funkcjonowania dzieci: f. motoryczne, f. poznawcze, f. emocjonalne, f. społeczne. Nauczyciele najpierw 
indywidualnie na małych karteczkach wypisują cechy dziecka opisujące funkcjonowanie dziecka w danym obszarze. W 
kolejnym etapie  w swoich grupach dyskutują na temat wypisanych cech - podobne grupują razem (nie wyrzucają).  

Grupy 2A i 2B dostają arkusze papieru. Na arkuszach zostają wydzielone cztery obszary, a każdy z nich odnosi się do 
innego czynnika warunkującego funkcjonowanie dzieci w szkole: rodzina, szkoła, klasy 1-3, klasy 4-6. Nauczyciele 
najpierw indywidualnie na małych karteczkach wypisują obszary problemowe dotyczące czynników mających wpływ na 
funkcjonowanie dzieci w szkole. W kolejnym etapie  w swoich grupach dyskutują na temat wypisanych rzeczy - podobne 
grupują razem (nie wyrzucają).  

Praca  grupach przedstawiana jest na forum.  

A) Tworzenie wizerunku dziewięciolatka 

Konfrontacja wizerunków dziecka z perspektywy jednych i drugich nauczycieli. Czy wizerunek jest taki sam? 
Prawdopodobnie nie – dlaczego? Bo inne są wymagania dwóch etapów edukacyjnych. HIPOTEZA: nauczyciele 
klas 1-3 powinni mieć wizerunek bardziej pozytywy, a nauczyciele klas 4-6 bardziej negatywny, ponieważ mają inne 
wymagania wobec uczniów. Wymagania te powinny być adekwatne względem etapu edukacyjnego, na 
którym pracują.  

B) Identyfikacja obszarów problemowych - jakie są, które z nich są „najbardziej problemowe”- gdzie jest największe 
nagromadzenie karteczek. 

 Uwaga!  

 Wizerunek dziecka powstał z perspektywy dwóch grup nauczycieli i może być różny, ale to nie zmienia faktu, że 
chodzi o to samo dziecko!  

 Obszary problemowe stanowią szczególnie istotne do uwzględnienia kwestie! 

Co teraz? Trzeba znaleźć sposób, żeby przejście ucznia do kolejnej klasy było wyzwaniem a nie problemem. 

 Nauczyciele w grupach wypisują pomysły - w jaki sposób pracować z dzieckiem, żeby ułatwić mu to przejście. 

  WAŻNE: jeden konkretny pomysł na jednej kartce. 

Przedstawienie pomysłów na forum całej grupy - stworzenie plakatu. 

Podsumowanie: wszystko powinno odbywać się małymi kroczkami, żeby przez całą trzecią klasę przygotowywać 
uczniów do tego przejścia, a żeby nie był to duży przeskok. Przejście powinno być  wyzwaniem możliwym do 
pokonania, a nie problemem dla uczniów, jak również rodziców i nauczycieli. 
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