Mądre bajki
z całego świata

Opinia metodyczna
o scenariuszach zajęć

S

cenariusze zajęć i karty pracy przygotowane
do projektu Mądre bajki z całego świata to niezwykle
ciekawa propozycja dla nauczycieli, pedagogów
i wychowawców uczniów najmłodszych
klas, którzy chcieliby wzbogacić swój warsztat pracy
o wartościowe materiały i pomysły. Scenariusze opierają
się na bajkach zebranych w formie audiobooka – to
ogromna zaleta projektu. Przeznaczone są dla uczniów
klas I–III szkoły podstawowej, a także najstarszych dzieci
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
Mądre bajki z całego świata to siedemnaście bajek – jedna
z Polski i szesnaście z krajów, które odwiedziła ekipa
realizująca program Efekt Domina. Dzięki nim uczniowie
wyruszą w podróż między innymi do Ugandy, Togo, Gruzji
czy na Filipiny. Każda historia łączy w sobie elementy
fantastyczne z realnymi. Dzięki tym opowieściom dzieci
mogą poznać warunki życia, kulturę i zasady społeczne
w różnych krajach świata, lecz także przenieść się w świat
wyobraźni pełen mówiących zwierząt, królów, wróżek i ich
rówieśników. Do każdej bajki przygotowano scenariusz
zaplanowany na jedną, 45-minutową godzinę lekcyjną.
Tematyka, zagadnienia i forma zajęć w projekcie Mądre
bajki z całego świata powiązane są z podstawą programową
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej. Stwarzają doskonałą okazję,
aby realizując program wychowawczy zgodnie z zapisami
podstawy programowej, uzupełnić go o wiele ważnych
zagadnień, takich jak: edukacja globalna, etyka, świat
wartości moralnych, warunki życia, wartość pracy, aspekty
przyrodnicze i geograficzne różnych krajów świata.
Dynamiczna, aktywizująca forma zaproponowanych zajęć
jest dostosowana do wieku i możliwości dzieci w klasach
I–III szkoły podstawowej, a także do ich naturalnej potrzeby
nauki przez zabawę. Kolejne proponowane przez autorów
aktywności, których bazą są bajki, pozwalają uczniom
spojrzeć na świat z nowej perspektywy. Mają oni szansę
porównać środowisko, które znają, z odległymi zakątkami
świata.
Zajęcia zaspokajają naturalną ciekawość uczniów. Są
szansą wzbogacenia ich wiedzy przez zabawę oraz okazją
do poszukiwania odpowiedzi na pytania ważne dla dzieci
w tym wieku. Umożliwiają dyskusję na takie tematy, jak:
Czym jest miłość? Co to znaczy: być odważnym?
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Czym jest sprawiedliwość? Jak radzić sobie z zazdrością?
Do czego prowadzą kłótnie? Jednocześnie bajki
dostarczają informacji na temat przyrody i kultury danego
kraju. Uczniowie dowiadują się między innymi, gdzie żyją
białe kruki, co jada się w Ugandzie, jakie zapachy wabią
dzikie pszczoły oraz czego boją się słonie.
Projekt Mądre bajki z całego świata nierozerwalnie łączy
się z edukacją globalną, która ma za zadanie przybliżyć
dzieciom, młodzieży i dorosłym to, jak funkcjonuje
współczesny świat. Pokazuje, jak wiele nas łączy,
choć żyjemy na różnych szerokościach geograficznych.
Bajki skonstruowano w taki sposób, aby wzbudzić
w najmłodszych empatię, chęć bycia dobrym
i sprawiedliwym. Uwrażliwiają dzieci na świat i problemy,
z jakimi borykają się ludzie i zwierzęta, szczególnie że wielu
bohaterów bajek to ich rówieśnicy, z którymi mogą się
identyfikować. Każda bajka kończy się mniej lub bardziej
bezpośrednio wyrażonym morałem, który jest dla dzieci
kierunkowskazem – hasłem, nad którym warto się
zatrzymać i zastanowić.
Scenariusze zajęć w projekcie Mądre bajki z całego świata
mogą być gotową propozycją do wykorzystania w klasie
szkolnej, świetlicy lub na zajęciach dodatkowych, albo też
inspiracją do przygotowania własnych zajęć. Niewątpliwą
zaletą projektu jest brak bezpośredniej zależności między
kolejnymi bajkami i scenariuszami. Każdy może skorzystać
z tego materiału, który uważa za potrzebny i wartościowy
dla swojej grupy dzieci. Scenariusze lub bajki mogą być też
uzupełnieniem zajęć prowadzonych na podstawie innych
materiałów.
Interdyscyplinarny charakter scenariuszy, a także
wzruszające i mądre bajki to ogromne zalety projektu.
Każdy nauczyciel, który zdecyduje się na ich realizację,
może mieć pewność, że wzbogaci swoje lekcje
o profesjonalnie opracowane i ciekawe materiały
dydaktyczne z zakresu edukacji globalnej. Uważam projekt
Mądre bajki z całego świata za bardzo udaną i wartościową
propozycję dla wszystkich, którzy pracują z uczniami
klas I–III szkoły podstawowej oraz ze starszymi
przedszkolakami.
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