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Dlaczego relacje?



Kiedy myślimy o relacjach,

to...

ZAUFANIE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

WSPÓŁPRACA

SAMODZIELNOŚĆ





W klasie jesteśmy RAZEM
nauczyciele-dzieci-rodzice



O rodzicach i dzieciach myślę 

dużo wcześniej ...



Spotkanie przed pierwszą klasą



Wiewiórka Basia pojawiła się w wakacje przed pierwszą klasą



Emocje i dobre skojarzenia pozwalają

lepiej się uczyć i zapamiętywać.

Kiedy Basia była bohaterką 

tekstów do czytania, dzieci 

chętnie je czytały.



Życia w grupie trzeba się nauczyć. Drużynę trzeba zbudować.



Stajemy się jedną drużyną.

To ważne!



Uczymy się komunikowania się ze sobą



Każda okazja jest dobra, by budować zespół 

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne



Klasowe  rytuały porządkują dzień

★ poranny krąg

★ rozgrzewka przed nauką

★ narada klasowa

★ zabawa na powitanie 

i pożegnanie

★ losowanie miejsc 

w poniedziałek



Rozgrzewka przed zajęciami



Planujemy razem

Zaczynamy tak...



Monitorujemy drogę do 

celu

Dzieci samodzielnie

● wybierają sposób wykonania 

zadania,

● ustalają kolejność prac i czas im 

poświęcony,

● sprawdzają, czy osiągnęły kryteria 

sukcesu,

● zaznaczają koniec wykonania 

zadania.



Wspólnie ustalamy

cele i kryteria sukcesu

★ Po czym poznam, 
że osiągnęłam cel?

★ Kryteria sukcesu muszą 
dać szansę każdemu 
uczniowi na osiągnięcie 
celu.

★ Drogę do celu 
monitorujemy w trakcie 
pracy (chwila 
na refleksję).



Ważne!

★ Każde dziecko musi mieć możliwość 

spełnienia kryteriów sukcesu!

★ Każde dziecko powinno uzyskać 

wsparcie jakiego potrzebuje.





Monitorowanie pracy 

w projekcie:

● czas na refleksję,

● samoocena 

przebiegu pracy       

w trakcie i na 

zakończenie.



Świętujcie sukcesy, 

nawet drobne!

Nigdy nie mów: “Ja tego 
nie umiem”

Mów: “Jeszcze nie 
umiem, ale się nauczę!”



Współpraca



Czasem cel jest daleko, daleko...

Przez 3-4 miesiące wspólnie

tworzymy przedstawienie



Dziecko w szkole musi mieć 

poczucie bezpieczeństwa

★ W procesie uczenia się popełniamy 

błędy.

★ Strach przed oceną zmusza 

do ukrywania błędów.



Co dzieje się 

z dzieckiem,

którego proces uczenia 

się jest ciągle oceniany?

Uczę się dla pochwał

i stopni.

Nie podejmuję wyzwań, bo boję
się porażki.

Tracę poczucie własnej wartości.

Uczę się rywalizacji, a nie 

współpracy.

Jeśli to nie jest na ocenę, to po co 

się uczyć?





Sprawdź, czy potrafisz...



Pokaż, co już umiesz...



Czas na refleksję

Pokaż mi, co już wiesz, 

co umiesz, co potrafisz









Nawet zdalnie można dbać o relacje



Nasza klasa opisana  matematycznie




