Jak organizować przestrzeń edukacyjną,
by wspierać naukę, zabawę i rozwój
małego ucznia
Agnieszka Skorodzień

Podstawa Programowa
Tom 1
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Rozdział I
Część ogólna:
„Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać
naukę
z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić ich w świat
szkoły.”
Zbigniew Marciniak

Dlaczego dobra organizacja przestrzeni
jest taka ważna?
Właściwe zagospodarowanie przestrzeni wpływa na jakość
i efektywność warunków edukacyjnych.
Stanowi jeden z bardzo ważnych elementów składowych
metodyki pracy nauczyciela.

Psychologowie zgodnie przyznają,
że kolorystyka pomieszczenia, sprzęty, meble,
zabawki, otaczające dziecko, mogą wspierać
bądź ograniczać jego rozwój.
Mogą wpływać na zabawę i jakość tej zabawy,
na uczenie się.
Mogą sprzyjać lub hamować aktywność
podejmowaną przez dziecko.

Co to znaczy dobrze przygotowana przestrzeń?
W działalności pedagogicznej wystrój i sposób dostosowania miejsca,
w jakim się ona odbywa, warunkuje:
* zdrowy rozwój dzieci,
* ich pomyślną adaptację,
* wpływa na jakość kontaktów społecznych, budowanie atmosfery
życzliwości,
* stwarza możliwość uczenia się i rozumienia otaczającego świata,
* stymuluje samodzielne działania dziecka, budujące jego wiedzę
i umiejętności.

Rozbudź ciekawość dzieci
Zadaniem nauczycieli, pedagogów, rodziców
jest stwarzanie przestrzeni i możliwości do takiej aktywności dzieci,
która da im poczucie, że poznawanie świata jest procesem radosnym
i dającym ogromną satysfakcję .

Kiedy tak się dzieje?
Dzieje się tak wtedy, kiedy dziecko ma możliwość samodzielnego
odkrywania świata.
Prawdziwa wiedza dziecka o świecie, to własna wiedza,
ta która pochodzi z własnych odkryć i badań wszystkimi zmysłami.
Dlatego sprawą niezmiernej wagi jest otoczenie, które pobudza dziecko
do działania, ale przede wszystkim kształtuje aktywną postawę wobec
świata.

O czym należy pamiętać?
Aranżacja przestrzeni wzbogaca rozwój dziecka i powinna uwzględniać:
* potrzeby rozwojowe dzieci
/dostosowana do wieku i możliwości/
* stymulować potrzebę eksperymentowania i ciekawości
* umożliwiać różne formy interakcji między dziećmi
* bezpieczeństwo dzieci

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół

Załącznik nr 2
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej
– edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania
mające na celu indywidualne wspomaganie rozwoju każdego
ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
Zadaniem szkoły jest:

3) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół

I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej

– edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego
Zalecane warunki i sposób realizacji.
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•

Każde dziecko jest uzdolnione.

•

Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać.

•

W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba
stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć,

np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych

OBSERWACJA
WYPOSAŻAMY MIEJSCA DLA DZIECI DOSTOSOWANE DO ICH POTRZEB
Stwarzamy warunki wspomagające indywidualny rozwój
Dlaczego aranżacja przestrzeni, powinna być traktowana jako element składowy
metodyki pracy nauczyciela?
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, który obejmuje wychowawstwo nowego zespołu uczniów staje przed
bardzo ważnym obowiązkiem natury psychologicznej i pedagogicznej - obowiązkiem poznania każdego
dziecka:
* rozpoznania jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
* osobowości, zdolności,
* umiejętności zdobytych w okresie przedszkolnym,
* oraz zaplanowania jak indywidualizować pracę.

Dobrze przemyślana organizacja przestrzeni klasowej jest sprzymierzeńcem
Nauczyciela w tym działaniu.

Różne koncepcje pedagogiczne
i sposoby przygotowania przestrzeni edukacyjnej
Rudolf Steiner
w myśl zaleceń pedagogiki
steinerowskiej - uczniowie
od pierwszych dni nauki w szkole
są otoczeni przez sztukę
i kulturę, mają stworzone warunki
do praktycznej działalności,
która zapewnia zdobycie
konkretnych umiejętności.
Uczniowie przebywają
w przestrzeni, z której tworzą,
obserwują i czerpią wiedzę.

Różne koncepcje pedagogiczne
i sposoby przygotowania przestrzeni edukacyjnej
Celestyn Freinet
„Jeżeli nie staniecie się na nowo podobni do dzieci, Nie
wejdziecie do zaczarowanego królestwa pedagogiki”
Dzieci pracują nie w klasach lecz w pracowniach
wyposażonych w materiały i pomoce kształcące,
odpowiednio poklasyfikowane i dostępne w każdej
chwili.
C. Freinet mówi: „Gdy prowadzicie lekcję metodą
wykładową nikt was nie słucha. Ale spróbujcie
zorganizować prace w klasie w taki sposób, aby dziecko
zaczęło samodzielnie działać, robić doświadczenia,,itp.
Wtedy ono będzie stawiało wam pytania związane ze
sprawami, które je zaciekawiły.

Różne koncepcje pedagogiczne
i sposoby przygotowania przestrzeni edukacyjnej
Maria Montessori

uważała, iż najważniejszym zadaniem nauczyciela jest
stworzenie uczniowi tzw. Przygotowanego Otoczenia
(Środowiska), gdyż tworzenie osobowości rozwija się
poprzez interakcję z otoczeniem.
Montessori zauważyła, że dzieci w wieku od narodzin
do 6 roku życia są odkrywcami, którzy głównie
wykorzystują swoje zmysły, budując siebie i swój
intelekt poprzez przyswajanie tego, co istnieje w ich
otoczeniu – języka, zwyczajów, kultury, pojęcia piękna,
religii.
Wiek od 6 do 12 lat to czas świadomego poznawania.
Dzieci rozwijają swoje zdolności abstrakcyjnego
myślenia i wyobraźni oraz wykorzystują zdobytą
wcześniej wiedzę do dalszych poszukiwań.

Różne koncepcje pedagogiczne
i sposoby przygotowania przestrzeni edukacyjnej
Helen Pharkust
ok. 1905 roku Helen Pharkust zmuszona była
pracować z kilkoma klasami jednocześnie.
Wtedy to właśnie wpadła na pomysł indywidualnej
nauki każdego z uczniów. Poprosiła starszych
uczniów aby pomogli młodszym, przerobiła
magazyn szkolny w klasę, w której każdy kąt
przeznaczyła na inny przedmiot. Parkhurst chciała
aby nauczanie masowe w klasie zastąpić
samodzielnym uczeniem się dzieci
w szkole, pozwolić dzieciom uczyć się we własnym
tempie, pobudzić do współpracy, zastosować
indywidualne sprawdzanie wyników pracy
u każdego ucznia przez nauczyciela.

Nasza misja, nasz cel, nasz priorytet
•

dbamy o indywidualny
i wszechstronny rozwój każdego dziecka,

•

proponujemy wnętrza, które pozwalają dzieciom
odkrywać, doświadczać i poznawać w ich
własnym tempie,

•

bezpieczeństwo dzieci to nasz priorytet
- dbamy o każdy detal, na każdym etapie
tworzenia i powstawania produktu.

Potrzeby sześciolatków
Dzieci młodsze uczą się głównie okazjonalnie poprzez zabawę,
dlatego w podstawie programowej mocno podkreśla się i akcentuje
rolę zabawy w początkowym okresie systematycznej edukacji
oraz zaleca się formy zabawowe w nauczaniu dzieci.
Dlatego zaleca się także organizację przestrzeni, w klasie pierwszej
zbliżoną do warunków znanych dziecku z przedszkola.

Co trzeba wiedzieć o 6 latku
Dziecko 6 letnie nie ma jeszcze pełnej dojrzałości do uczenia się
- nie ukształtowały się zdolności do operowania informacjami na materiale konkretnym
(u wielu dzieci jest jeszcze myślenie przedoperacyjne),
- niepełna koordynacja: wzrokowo-ruchowa; słuchowo-ruchowa.

- dzieci 6 letnie nie dają sobie rady z pokonywaniem trudności, czasem nawet nie próbują,
źle znoszą porażki, szybko zniechęcają się, są niedojrzałe emocjonalnie do pokonywania trudności.
Dlatego tak ważne jest by:

* metodyka nauczania i pomoce dydaktyczne były „dopasowane” do możliwości dzieci;
dzieci 6 letnie muszą więcej manipulować i częściej operować na konkretach (głównie
liczmanach).
* w realizacji programu nauczania znaleźć czas na taka liczbę powtórzeń, i utrwaleń,
jakiej wymaga dziecko.

PRZESTRZEŃ KTÓRA WSPIERA ROZWÓJ DZIECKA
DOBRE PRAKTYKI

Standard wyposażenia sali przedszkolnej
* kąciki zabaw własnych: indywidualnych
i grupowych, wg, inwencji dzieci,

* kąciki wspierające rozwój i poznawanie świata,
np. kącik czytelniczy, przyrodniczy,
* stoliki dla dzieci: prostokątne, kwadratowe,
okrągłe lub trapez

* krzesełka dla dzieci
* regały z szufladkami, szafkami zamykanymi
do przechowywania
* regały odkryte do eksponowania pomocy
i zabawek edukacyjnych
* dywan, kącik relaksu , wypoczynku, drzemki
* biurko i krzesło nauczyciela, szafka dla nauczyciela

PRZESTRZEŃ KTÓRA WSPIERA ROZWÓJ DZIECKA
DOBRE PRAKTYKI

Standard wyposażenia sali dla ucznia klasy I
* tablica

* biurko i krzesło nauczyciela
* szafka dla nauczyciela
* stoliki dla dzieci: prostokątne ,trapezowe
- najlepiej ustawione w półkole
* krzesełka dla dzieci
* regały z szufladkami, szafkami zamykanymi
do przechowywania
* regały odkryte do eksponowania pomocy
i zabawek edukacyjnych
* kącik biblioteczny i kącik przyrodniczy
* dywan, kącik relaksacyjny, kącik gier i zabaw

* poduszki na podłogę

Dlaczego tyle podobieństw w aranżacji?
Aktywność ruchowa i zabawy kształtują myślenie u dzieci.
Przestrzeń stwarzająca możliwości do działania rozwija dziecko

Ruch usprawnia działanie narządów wewnętrznych, sprzyja dotlenieniu mózgu, wzmacnia układ
kostny i mięśniowy, ćwiczy zwinność, płynność i koordynację , doskonali równowagę,
rozładowuje napięcie.
Przemieszczające się dziecko ćwiczy uwagę i koncentrację, przyswaja i poznaje otoczenie dzięki
zmysłom.
Podczas zabaw w kącikach dziecko uczy się dostosowywania do zasad i reguł i uwzględnia
je w zabawach; uczy się pokonywania trudności, poznaje swoje możliwości, wpada na różne
pomysły - czyli doskonali myślenie.

Wracamy do potrzeb sześciolatków
W tym wieku najwyraźniej przejawiają się potrzeby psychologiczne:
* potrzeba bezpieczeństwa
* więzi uczuciowej
* potrzeba kontaktu i uznania społecznego
* poznawania i doświadczania
* samodzielności
* nowych przeżyć

Sala dla ucznia w młodszym wieku szkolnym
Sala lekcyjna dostosowana do potrzeb
dziecka sześcioletniego,
/podobnie jak w przedszkolu/
powinna składać się z dwóch części:
edukacyjnej – wyposażonej w tablicę
i stoliki
rekreacyjnej – przestrzeni wolnej nadającej
się do zabawy
Powinna być wyposażona w komputer,
zabawki dydaktyczne, tematyczne kąciki
zabaw, biblioteczkę.
Uczniowie powinni mieć swoje szafki.

Sala dla ucznia w młodszym wieku szkolnym
* Strefa pracy przy stolikach
* Strefa zabaw swobodnych na
dywanie
* Strefa zabaw w kącikach
zainteresowań
* Strefa odpoczynku i relaksacji
* Strefa pracy z książką, biblioteczka
* Strefa przechowywania zabawek

Tak było - sala klasy I w Szkole Podstawowej
nr 319 w Warszawie

Tak jest - Pracownia modelowa sala klasy I
przystosowana pod potrzeby ucznia 6 letniego
•

Kolorystyka pomieszczenia – ciepła, stonowane barwy brzoskwini,różu, koloru
piasku pustyni

•

Dostosowane do wzrostu dzieci stoliki, krzesła, półki i szafki

•
•

Odpowiednie ustawienie stolików i krzeseł, z możliwością przearanżowania
Kąciki zabaw z zabawkami, interesującymi i stymulującymi przedmiotami, grami
edukacyjnymi, instrumentami i różnymi środkami dydaktycznymi
Umożliwienie dzieciom swobodnego dostępu do przedmiotów do różnorodnych
materiałów plastycznych, przyrodniczych, kącików tematycznych
Stworzenie miejsca do swobodnej aktywności dzieci, sprzyjającej współdziałaniu
w zespole
Zapewnienie przestrzeni do realizacji zabaw ruchowych i konstrukcyjnych
Wyposażenie sali w ruchome elementy umożliwiające dzieciom wszelkie
„grodzenia się” / parawany, płotki / dzieci mają potrzebę „gniazdowania”.

•
•
•
•

Tak jest - Pracownia modelowa sala klasy I
przystosowana pod potrzeby ucznia 6 letniego

CERTYFIKATY TUV
Jakość naszych produktów
i bezpieczeństwo ich użytkowników są dla nas
najważniejsze. Nasze meble wykonywane są
zgodnie z normami bezpieczeństwa, co
potwierdzają certyfikaty TUV.
TUV Rheinland Polska jest liderem na rynku
usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce.

Meble Moje Bambino posiadają także
certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające
zgodność z normami obowiązującymi
w Unii Europejskiej.
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POTRZEBY DZIECI

Działania edukacyjne,
które proponujemy małym dzieciom,
powinny być dostosowane
do ich potrzeb rozwojowych,
powinny odpowiadać wyzwaniom,
przed jakimi stawia je obecna
rzeczywistość
i
powinny odbywać się w przestrzeni,
która, poprzez odpowiednia aranżację
będzie wspierała potencjał dzieci
i wspomagała ich rozwój.
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MYŚLENIE KONKRETNO-WYOBRAŻENIOWE
– typowe dla dzieci od 3 lat do około 11-13
lat.
Materiałem do myślenia jest wyobrażenie,
a czynność myślenia „uruchomiana” jest
przez konkretną sytuację i do tej sytuacji
odnosi się. Młodszy wiek szkolny zwany jest
w psychologii „wiekiem pamięci”.
Pod wpływem nauki szkolnej w okresie 7-11
roku życia wzrasta więcej niż dwa razy
szybkość, trwałość i pojemność pamięci.
Proces zapamiętywania łączy się z rozwojem
uwagi dowolnej. Dziecko w sposób trwały
zapamiętuje to, na co skierowana jest jego
uwaga.
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MYŚLENIE KONKRETNOWYOBRAŻENIOWE
PRZEDOPERACYJNE
– typowe dla dzieci do około 6 lat.
Dzieci operują informacjami,
ale efekty tego operowania są:
subiektywne, nie spełniają
„kryterium prawdy”, są zewnętrzne,
sytuacyjne, jednostkowe.

Jednak im więcej informacji
i doświadczeń dziecko posiada
i im częściej nimi operuje, to przy
dojrzewającym mózgu, łatwiej
przechodzi do następnego etapu.

PRZESTRZEŃ KTÓRA WSPIERA ROZWÓJ DZIECKA
DOBRE PRAKTYKI

Dzieci dobrze czują się i rozwijają
w otoczeniu stymulującym do aktywności,
uporządkowanym i jednocześnie bogatym
w przedmioty pobudzające ożywcze
działanie wyobraźni.
S. Szuman zwraca uwagę, iż duży wpływ
na rozwój myślenia pojęciowego mają
czynności wykonywane przez dziecko oraz
sytuacje, których jest ono świadome.
Bowiem umysł dziecka rozwija się głównie
na tle własnej działalności oraz obserwacji
działań ludzi z którymi dziecko obcuje,
a nie na podstawie biernego
odzwierciedlania rzeczywistości.

PRZESTRZEŃ KTÓRA WSPIERA ROZWÓJ DZIECKA
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Myślenie dziecka 6 letniego pozostaje
w ścisłym związku z działaniem.
W procesie przyswajania pojęć dziecko
przechodzi od pojęć prostych do bardziej
złożonych, od pojęć ogólnych do
szczegółowych.
Dziecko przyswajając pojęcia przeprowadza
szereg operacji myślowych takich jak:
• analiza,
• synteza,
• porównanie,
• uogólnienie,
• klasyfikowanie,
• wnioskowanie.

PRZESTRZEŃ KTÓRA WSPIERA ROZWÓJ DZIECKA
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Zabawa jako podstawowa forma rozwoju
małego dziecka
Miłość
i bezpieczeństwo
uwalniają związki
chemiczne stymulujące
pracę mózgu.
Udowodniono,
że podobne reakcje w
mózgu wywołuje zabawa

Zabawa jest czynnikiem stymulującym rozwój dyspozycji twórczych dziecka,
dlatego ważne jest podtrzymywanie naturalnych zabaw dziecka, dostarczanie mu okazji do
działania w sytuacjach fikcyjnych, pozorowanych, działaniach na zastępnikach.

PRZESTRZEŃ KTÓRA WSPIERA ROZWÓJ DZIECKA
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MYŚLENIE KONKRETNO-WYOBRAŻENIOWE
OPERACYJNE NA KONKRETACH
– typowe dla dzieci od około 6-7 lat do około 11-13
lat (różnice indywidualne).
Dzieci zdolne są do dokonywania prawidłowych
operacji umysłowych na konkretach i pojęciach
jednostkowych, zdolne są do tworzenia i rozumienia
prostych zasad i praw opartych na wnioskowaniu
i myśleniu przyczynowo - skutkowym.
Znają prawa, ale nie są jeszcze zdolne do stosowania
tych praw w praktyce.
W tym okresie znacznie wzrasta zasób informacji,
powstają już pojęcia bardziej ogólne.
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PRZEJŚCIE Z MYŚLENIA KONKRETNOWYOBRAŻENIOWEGO PRZEDOPERACYJNEGO
DO MYŚLENIA OPERACYJNEGO NA
KONKRETACH
JEST MOŻLIWE GDY:
* dziecko dojrzeje (chodzi o dojrzewania
struktur kory mózgowej w okresie skoku
rozwojowego w wieku 5;6-6;6),
* jego zasób informacji i doświadczeń jest
odpowiednio duży (gdy są dobre warunki
rozwoju i właściwa stymulacji rozwoju
w okresie do około 5-6 roku życia).
PRZESTRZEŃ MOŻE WSPIERAĆ TEN PROCES
PRZEJŚCIA

PRZESTRZEŃ KTÓRA WSPIERA ROZWÓJ DZIECKA
DOBRE PRAKTYKI

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ ARANZUJĄC PRZESTRZEŃ
•

dbać o wszechstronny rozwój dziecka – przestrzeń, pozwala i zachęca do działania,
•

w kącikach zabaw i poprzez zabawy kształtować ciekawość i pozytywne emocje
związane z poznawaniem i działaniem,

* stwarzać możliwości do pokonywanie trudności i chwalić za włożony wysiłek,
* uwzględniać w aranżacji przedmioty, które dziecko zna z najbliższego otoczenia
• pokazywać ich praktyczne zastosowanie
/ np. matematyka w życiu codziennym/,
* znać możliwości dziecka (poprzez towarzyszenie dziecku w jego rozwoju i stałą
obserwację dziecka i wytworów jego pracy).
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Dziecko uczy się poprzez swoje zmysły
Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż a zapamiętam,
zainteresuj - wówczas
zrozumiem.

Wykonywanie
czynności

Wzrok
Słuch

Zamknięte koło
uczenia się

Smak

Dotyk
Węch
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MAGICZNY DYWAN

interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana
do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych

* przełom w edukacji
* rozwija u dzieci dużą motorykę i koordynację
wzrokowo – ruchową
* oddziałuje na spostrzegawczość i szybkość reakcji
* edukacja poznawcza ze wszystkich dziedzin wiedzy
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Przestrzeń edukacyjna
* Świetlica
* Biblioteka
* Korytarz
* Stołówka
* Szatnia
* Boisko szkolne

* Ogródek i plac zabaw
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•Sprzęty powinny być dostosowane do wieku i rozwoju dziecka.
• Wybieramy produkty wyłącznie z certyfikatem i atestem.
• Unikamy nadmiaru i chaosu.
•Najdroższe nie znaczy najlepsze. Pomoc powinna stwarzać możliwość różnych
manipulacji, dać się wykorzystać na wiele sposobów.

•Przygotowanie przestrzeni to działalność niezbędna dla prawidłowego rozwoju
psychofizycznego dziecka, dobór sprzętów, pomocy i zabawek może ten rozwój
wzmacniać.
•Dziecko jest naturalnym uczniem i ma nienasycone pragnienie aby dowiedzieć
się wszystkiego. Trzeba mu tylko stworzyć odpowiednie warunki i pozwolić
odkrywać świat.
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Zapraszam do kontaktu 
a.skorodzien@mojebambino.pl
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667 633 515
42 630 04 80

