
  Sześciolatki z Garwolina konstruowały dwór. 

Do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego - Nasza Epopeja dołączyło 
Przedszkole nr 8 „Plastuś” z Garwolina. Dzieci bawiły się kamieniami, 
dłonią, pięścią, kreśliły, rysowały, słuchały czytania, oglądały 
ilustracje. Przez trzy kolejne dni bawiąc się metodą zdarzeń 
edukacyjnych skonstruowały dwór szlachecki w Soplicowie.   

Zabawy przeprowadziła trenerka 
systemu EPR pani Anna Lodowska, 
dyrektor przedszkola w Garwolinie  
wraz z panią Jolantą Matyką.        

Celem zajęć było wspieranie całościowego rozwoju dzieci podczas 
eksploracji fragmentu tekstu literackiego napisanego przez Adama 
Mickiewicza. Plastelinki, grupa dzieci sześcioletnich, poznały fragment  
Księgi I Pana Tadeusza. Przeprowadzone zabawy stworzyły dzieciom 
pole doświadczeń: poszerzania pola widzenia, wyznaczania pola 
spostrzeżeniowego, podejmowania decyzji, liczenia, porównywania, 
planowania ruchu, intencjonalnego ruchu, nadawania znaczeń, 
czytania obrazu, słuchania, mówienia, przetwarzania informacji oraz 
próby recytacji fragmentu tekstu.   
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Edukacja przez ruch 
Prezentacje zajęć 
prowadzonych przez 
trenerów.  Karty pracy 
wykonane przez dzieci. 

Inspiracje 

Poszukiwanie technik 
edukacji poza 
podręcznikiem. 
Kształcenie wyobraźni 
przestrzennej.                           

Realizacja oczekiwań          
i potrzeb rozwojowych.                
Praca w konwencji 
STEAM.KOŁA SYSTEMU EPR

Narzędzia zasad dydaktycznych  
i konstrukcji założeń systemu. 
Prezentacja ich wykorzystania do 
budowy zajęć systemem EPR. 

1
TECHNIKI I METODY

Prezentacja technik i metod 
systemu w postaci propozycji  
organizacji procesu wsparcia 
całościowego rozwoju. 

2
NASZA EPOPEJA

Ogólnopolski 
projekt edukacyjny 

2022 - ROK 
ROMANTYZMU 

POLSKIEGO
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Metoda zdarzeń edukacyjnych  

To najprostsza metoda systemu EPR. Służy do organizacji podstawowych zajęć w oparciu               
o techniki systemu EPR. Jej istotą jest organizacja kolejnych zdarzeń edukacyjnych, czasami 
sytuacyjnych, które zaproponowane dzieciom powinny inicjować samodzielną zabawę dzieci po 
ich zakończeniu. Np. podczas zajęć metodą zdarzeń edukacyjnych dzieci wykorzystując swoją  
dłoń wykreśliły i wycięły formy z papieru przy pomocy których wykonały zadaszenie 
szlacheckiego dworu. Ponieważ podczas zajęć dzieci miały wiele pomysłów co można zrobić        
z takiej papierowej formy, kontynuują same zabawę w przedszkolu, a czasami w domu 
tworząc inne rozwiązania. Metoda ma charakter ogólnorozwojowy i najczęściej zajęcia 
prowadzone tą metodą realizowane są przy pomocy technik złożonych systemu EPR tzw. 
kinezjologicznych zabaw i gier dydaktycznych. Techniki takie pozwalają dzieciom na 
aktywność w określonym logicznym ciągu przyczynowo - skutkowym, doprowadzając do 
procesu nadawania znaczeń.  

Zdarzenia edukacyjne grupy Plastelinki 

Zdarzenia pierwszego dnia dotyczyły bardzo prostych czynności: oglądania kamieni 
uzbieranych wcześniej, obrysowania swojej własnej dłoni, pięści, mazania i kreślenia, a także 
odcinania fragmentów kartki, która obrazem dłoni lub pięści nie jest. Wszystkie te czynności 
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wykonywane przy stosownej muzyce doprowadziły do procesu nadawania znaczeń, 
wyobrażania sobie co z takich papierowych form zrobić można. Np. kwiaty, krzewy, drzewa, 
mur… 

 

Dzieła dzieci wykonane technikami systemu EPR zawsze do czegoś służą. Poszukiwanie 
takiego znaczenia było zdarzeniem drugim. Dzieci oglądały ilustracje E.M.Andriollego               
z książki Pan Tadeusz. Słuchały recytacji fragmentu inwokacji. W sposób szczególny 
nauczyciel pochylił się na ważnym dla zabawy dzieci  fragmencie inwokacji: 

„ Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,                                                                           
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,                                                                               
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;                                                               
Świeciły się z daleka pobielane ściany,                                                                                           
Tem bielsze, że odbite od ciemnej zieleni                                                                                   
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.                                                                                       
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi…” 

Jeżeli dwór szlachecki był domem podmurowanym, to kamienie dzieci wykorzystają do 
wykonania fundamentu. Jeżeli stał w brzozowym gaju, to trzeba poznać pojęcie gaj i wykonać 
brzozy… Zatem rozmowa dzieci z nauczycielem, słuchanie tekstu oraz wyobrażanie sobie przy 
muzyce kształtu i koloru opisywanego domu oraz jego otoczenia (gaj, ruczaj itp.) doprowadziło 
do kolejnych zdarzeń edukacyjnych.  

Brzozowy gaj  

Rytmiczne intencjonalne kreślenie 
długich pasków: szarych, białych, 
brązowych (brzoza, topola). 

Rytmiczne intencjonalne kreślenie: 
złuszczeń na korze ( kredka czarna), 
liści brzozy i topoli ( kredka zielona)    
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Zdarzenia w małych grupach 

Kolejne zdarzenia edukacyjne dotyczyły konstrukcji trzech ważnych elementów obrazu; 
głośnego potoku - ruczaj, pagórka, domu - dworu. Dzieci przygotowywały te elementy                
w małych grupach, planowały, dyskutowały, także czekały na swoją kolej według ustalonych 
reguł.  
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Dwór w Soplicowie wygląda imponująco i pozostanie zapewne spełnieniem marzenia 
Adama Mickiewicza, które wyraził w pięknych swoich słowach:  

 „O gdybym kiedy dożył tej pociechy                                                                            
Żeby te książki trafiły pod strzechy;                                                                                    
Żeby też wzięły wieśniaczki do ręki,                                                                                  
Te księgi proste, jak ich piosenki.”  

Czy dzieci z Garwolina wiedzą, że spełniły marzenie Adama Mickiewicza?  

Spełnianie marzeń jest bardzo dobrym uczynkiem. Prosimy zatem panią Annę 
Lodowską i panią Jolantę Matykę, aby pogratulowały przedszkolakom dobrego 
uczynku, spełnienia marzenia wybitnego wieszcza. Na pewno praca dzieci                      
i nauczycieli, jej efekt, czyli dzieło zaprezentowane na tablicy projektu Nasza Epopeja 
stanie się inspiracją do czytania i zabawy dla innych nauczycieli, trenerów systemu 
EPR,  a także rodziców.  
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Zapraszam  trenerów systemu Edukacja przez ruch do udziału                                  
w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym - Nasza Epopeja.  

Informacje o projekcie www.pracownia.origami.org.pl  

W kolejnych biuletynach trenerskich zamieszczane będą relacje z projektu,           
a także informacje o włączeniu do projektu nauczycieli, dzieci i uczniów, którzy 
systemem Edukacja przez ruch nie pracują.  21 maja 2022 roku na terenie 
Przedszkola Koszałki - Opałki we Wrocławiu odbędzie się kolejne laboratorium 
dla trenerów systemu EPR.  
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Informacja dla osób nie pracujących systemem EPR 

Nauczyciele, którzy nie są trenerami systemu Edukacja przez ruch mogą włączyć się do 
projektu edukacyjnego - Nasza Epopeja. Istotą projektu jest praca  z tekstem literackim, 
nie całym, ale jego fragmentem w czterech kategoriach: praca ze słowem, praca ze 
strofą, praca z zagadką oraz praca z powiedzeniem (patrz biuletyn trenerów systemu 
EPR nr 1/2022). Nauczyciel sam wybiera stosowny fragment z Pana Tadeusza, 
przeprowadza zajęcia wizualizując istotę tekstu za pomocą dzieła: plakatu, obrazu, 
konstrukcji, makiety, listu i każdej formy wyrażania ekspresji charakterystycznej dla 
dzieci w tym wieku. Zdjęcie dzieła ze wskazaniem klasy, grupy, szkoły, przedszkola, 
nauczyciela oraz wybranego fragmentu Pana Tadeusza ( księga, numer, nazwa księgi) 
przesyłamy na adres: eprsystem@gmail.com w tytule podając Nasza Epopeja. 
Nauczyciel zwrotnie otrzymuje tablicę projektu do wywieszenia na stronie internetowej 
szkoły, przedszkola. Zabezpiecza także dzieło swoich podopiecznych, które                         
w stosownym momencie projektu trafi na ogólnopolską wystawę do muzeum Pana 
Tadeusza we Wrocławiu. 
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