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Alina Budniak
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Magazyn dla dzieci „Świerszczyk” 
w projektowaniu zajęć zintegrowanych 

w klasach początkowych

Historia i współczesność „Świerszczyka”

„Świerszczyk” – najstarsze czasopismo dla dzieci – w 2015 roku 
obchodził siedemdziesiątą rocznicę swojego powstania. Długa historia 
pisma, jego stała obecność na rynku wydawniczym, mimo dziejowych 
przemian, zasługuje na uwagę, a umiejętność sprostania gustom ma‑
łych czytelników tak wielu pokoleń wywołuje podziw. Co sprawia, iż 
w dobie nowoczesnych mediów, „społeczeństwa zinformatyzowanego” 
(informational society)1 dzieci sięgają po znane sobie czasopismo? Jakimi 
środkami stara się przemawiać i co proponuje swoim odbiorcom? Jak 
można wykorzystać jego zawartość w procesie edukacji?

Jak podaje Bernadeta Niesporek ‑Szamburska2, w styczniu 1945 roku 
w Łodzi podjęto inicjatywę utworzenia kolorowego pisma dla dzieci 
młodszych. Pismo to otrzymało tytuł „Świerszczyk” zaproponowany 
przez Ewę Szelburg ‑Zarembinę. 

Komitet redakcyjny pisma stanowili: Wanda Grodzieńska – re‑
daktor naczelny, Ewa Szelburg ‑Zarembina – kierownik literacki, 

1 T. Goban ‑Klas: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 
i Internetu. Warszawa–Kraków 1999, s. 307. 

2 B. Niesporek ‑Szamburska: „Świerszczyk” ma sześćdziesiąt lat!. „Guliwer” 2006, nr 1, 
s. 117−119. 
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Jan Marcin Szancer – kierownik artystyczny. Wydawcą pisma była 
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, a drukowała je Drukarnia 
Narodowa w Krakowie3.

„Świerszczyk” przeznaczony był dla dzieci od sześciu do ośmiu lat 
zaczynających samodzielnie czytać, zawierał więc „krótkie formy literac‑
kie, prozatorskie i wierszowane, na tematy związane z życiem dziecka 
lub aktualnymi sprawami społecznymi”4. 

Czasopismo od początku publikowało teksty wybitnych twórców 
literatury dla dzieci, takich jak: Lucyna Krzemieniecka, Jan Brzechwa, 
Wanda Chotomska, Czesław Janczarski, Tadeusz Kubiak, Wiera Badal‑
ska, Helena Bechlerowa, Stanisław Grochowiak, Mira Jaworczakowa, 
Anna Kamieńska, Ludwik Jerzy Kern, Maria Kownacka, Tadeusz Ku‑
biak, Joanna Kulmowa, Irena Landau, Hanna Łochocka, Ewa Nowac‑
ka, Józef Ratajczak, Maria Terlikowska, Marta Tomaszewska, Danuta 
Wawiłow i wielu innych. Redakcja wielką wagę przykładała także do 
szaty graficznej, dlatego pismo charakteryzowało się zróżnicowanymi 
rodzajowo ilustracjami o wysokim poziomie artystycznym, wykony‑
wanymi przez takich grafików, jak między innymi: Bohdan Butenko, 
Jerzy Flisak, Wanda i Bogusław Orlińscy, Zbigniew Rychlicki, Ewa Sa‑
lamon, Olga Siemaszkowa, Jan Marcin Szancer, Józef Wilkoń, Zdzisław 
Witwicki.

Zamieszczane w „Świerszczyku” łatwe teksty, złożone dużą czcionką, 
zachęcały zarówno dzieci, jak i dorosłych (uczących się czytać właśnie 
na tekstach pisma) do korzystania z niego. Tak jak cała ówczesna pra‑
sa, „Świerszczyk” podlegał kontroli państwa – „otrzymywał wytyczne, 
o czym pisać należy, a co milczeniem pominąć”5. Czasopismo początko‑
wo zastępowało brakujące podręczniki szkolne, później pełniło funkcję 
komplementarną – uzupełniało edukację szkolną, wprowadzając teksty 
o urozmaiconej tematyce, ilustracje do ćwiczeń w mówieniu, historyjki 
obrazkowe, zagadki i rebusy6. 

W 1951 roku „Świerszczyk” został połączony z innym periodykiem 
dla tej samej grupy wiekowej – „Iskierki”, i pod tytułem „Świerszczyk 
– Iskierki” pismo przetrwało do 1956 roku, po czym powrócono do pier‑
wotnej nazwy.

3 S. Frycie: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970. T. 2. Warszawa 1982, 
s. 178. 

4 Ibidem, s. 180. 
5 Wytrwały „Świerszczyk”. „Guliwer” 1995, nr 5, s. 47. 
6 B. Niesporek ‑Szamburska: „Świerszczyk” ma sześćdziesiąt lat!…, s. 118. 
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Z biegiem czasu pismo stawało się coraz bardziej popularne. 
[…] Redakcja współpracowała ściśle z pedagogami i wychowawca‑
mi, […] słuchała uważnie ich uwag, w miarę możliwości starając się 
stosować do nich7.

Analiza zawartości „Świerszczyka” z najwcześniejszych lat jego ist‑
nienia wykazuje, że

 
w tym okresie pismo widziało swój naczelny cel wychowawczy 
w stworzeniu dla pokolenia wojennych dzieci możliwości relaksu 
psychicznego (sam tytuł pisma miał kojarzyć się ze spokojem i cie‑
płem rodzinnego domu8), w odreagowywaniu wojennych nerwic, 
przywróceniu autentycznego dzieciństwa wraz z jego typowymi 
rekwizytami sytuacyjnymi, takimi jak: zabawa w gronie rodzin‑
nym, beztroski „śmiech z niczego”, penetrowanie świata fantazji. 
Pismo stało się […] „oknem wystawowym” literatury dziecięcej, 
skupiając wokół siebie twórców wszystkich kierunków i szkół. Do‑
minowały w nim treści rozrywkowo ‑dydaktyczne, baśń i bajeczka, 
poezja operująca żartem słownym, historyjka obrazkowa i rymo‑
wana proza, łatwe opowiadanie współczesne o optymistycznym 
wydźwięku, ukazujące likwidację śladów wojny w otoczeniu i psy‑
chice dziecka9.

Stopniowo zawartość pisma była wzbogacana: drukowano gry 
dydaktyczno ‑rozrywkowe, wprowadzano wiadomości przyrodnicze, 
dział literacki, wzory robótek ręcznych, a także dział korespondencji 
z czytelnikami, zamieszczano różnorodne formy dziennikarskie i popu‑
larnonaukowe10. Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku mimo kłopotów, 
z jakimi często borykała się redakcja (mniejsze przydziały papieru, opóź‑
niony druk, cenzura), „Świerszczyk” ukazywał się regularnie. 

Znaczące zmiany w funkcjonowaniu rynku czasopism, jakie nastąpi‑
ły w latach 1990−1991 (likwidacja RSW „Prasa ‑Książka ‑Ruch”, zniesienie 
cenzury i systemu kontroli prasy, upadek wielu wydawnictw), odcisnęły 
swoje piętno także na prasie dla dzieci. „Świerszczyk” – jak podaje re‑
dakcja pisma na stronie internetowej – „przeżył prawdziwą rewolucję! 
Z literackiego tygodnika zmienił się wtedy w magazyn dla dzieci pełen 

 7 Wytrwały „Świerszczyk”…, s. 47. 
 8 Zob. S. Frycie: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945–1970…, s. 180. 
 9 J. Papuzińska: Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką. 

Warszawa 1988, s. 139.
10 Zob. I. Konopnicka: Czasopisma dziecięce w kształceniu wczesnoszkolnym. Opole 2006, 

s. 47. 



– 484 –

Krajobraz inny niż wszystkie

wywiadów, reportaży i reklam”11. Wzbogacono szatę graficzną dwuty‑
godnika w kolorowe ilustracje, a zawartość periodyku – w nowe tematy, 
dostosowując się do wymogów ostrej konkurencji na rynku prasowym. 
Adresatami pisma są dzieci, w wieku od sześciu do dziewięciu lat, tak 
więc teksty literackie 

są krótkie, o mało rozbudowanej fabule, niewielu bohaterach. Opo‑
wiadania, wiersze i historyjki urozmaicone są ilustracjami J. Fli‑
saka i B. Butenki. „Świerszczyk” zamieszcza wzmianki o roczni‑
cach, ważnych świętach narodowych, nawiązuje do tych wydarzeń 
w tekstach literackich12.

 
Od 2005 roku wydawcą „Świerszczyka” jest wydawnictwo eduka‑

cyjne Nowa Era, co wpłynęło na cele i zawartość pisma, akcentując jego 
znaczenie w kształceniu: 

[…] wspomaganie pracy z tekstem, budowanie struktur poznaw‑
czych, rozwijanie zasobu słownictwa i poprawności składniowej, 
wdrażanie systemu hierarchii wartości to tylko niektóre zalety ru‑
bryk znajdujących się w czasopiśmie13. 

Redaktorem naczelnym periodyku od 2008 roku jest Małgorzata Wę‑
grzecka. „Świerszczyk” na rynku periodyków dziecięcych do dziś radzi 
sobie doskonale, pokonując konkurencję wielu innych czasopism. 

Działy i zawartość pisma

Ukazujący się co dwa tygodnie numer czasopisma liczy trzydzieści 
dwie strony, a w jego zawartości można wyróżnić stałe działy. Na po‑
trzeby niniejszego opracowania wybrano do analizy roczniki 2015 i 2016. 
Okładka każdego numeru, z wyraźnie wyodrębnioną winietą tytułową 
(zawierającą tytuł, podtytuł, częstotliwość ukazywania się czasopisma, 
numerację bieżącą i ciągłą, adres strony internetowej), przedstawia głów‑
ny temat zeszytu w postaci barwnej ilustracji i krótkiego hasła, dzięki 
któremu czytelnik może odkryć zawartość. 

11 Zob. www.swierszczyk.pl/historia.html [data dostępu: 20.12.2016].
12 I. Konopnicka: Czasopisma dziecięce…, s. 87. 
13 www.swierszczyk.pl/historia.html [data dostępu: 20.12.2016].
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Wewnętrzna strona okładki przedstawia kilkuelementową (od trzech 
do pięciu części) historyjkę obrazkową, zatytułowaną Czarownica Irenka, 
autorstwa Agnieszki Żelewskiej. Nawiązujące zwykle do wiodącej tema‑
tyki, zabawne i pomysłowe przygody tytułowej bohaterki wprowadzają 
czytelnika w dobry humor, a barwne ilustracje zachęcają do opowiada‑
nia wydarzeń, dzięki czemu dziecko ćwiczy umiejętność ustalania przy‑
czyn i skutków, wypowiadania się na różne tematy, zgodnie z przebie‑
giem akcji. Trzecia strona czasopisma zawiera krótki, zwykle rymowany 
wiersz, ściśle powiązany z wiodącym tematem numeru, także bogato 
ilustrowany. Autorami tekstów w omawianych latach byli: Eliza Pio‑
trowska, Tomasz Plebański, Marcin Brykczyński, Rafał Witek, Dorota 
Gellner, Natalia Usenko, Ewa Zachara, Zbigniew Dmitroca, Małgorzata 
Chrobak, Jakub Lepiorz, Marcin Przewoźniak, Alicja Krzanik, a ilustra‑
cje wykonali między innymi: Daniel de Latour, Maciej Trzepałka, Kata‑
rzyna Nowowiejska, Elżbieta Jarząbek, Anita Graboś.

Kolejne dwie strony każdego numeru „Świerszczyka” zajmuje dział 
Litery znam, więc czytam sam, w którym publikowane teksty autorstwa 
Małgorzaty Strzałkowskiej przystosowane są do możliwości początkują‑
cych czytelników – nie zawierają dwuznaków czy ó, ż, ą ani ę. Trudniej‑
sze wyrazy w tekście zostały zastąpione małymi ilustracjami, co rozwija 
spostrzegawczość dziecka i przygotowuje do zrozumienia, że symbol (li‑
tera) ma swoje znaczenie. Wszystkie teksty uzupełniono pięknymi ilu‑
stracjami, wykonanymi techniką kolażu z zastosowaniem różnych ma‑
teriałów, autorstwa Beaty Zdęby. 

Z pamiętnika pewnego Świerszczyka to ilustrowane opowiadanie autor‑
stwa Melanii Kapelusz o bliskich dzieciom wydarzeniach, którego bo‑
haterem jest tytułowy świerszcz Bajetan Hops. Jak podaje redakcja pis‑ 
ma, „we wrześniu 2008 roku, po raz pierwszy w historii czasopisma, 
»Świerszczyk« zamieścił na łamach swój pamiętnik. Ujawnił też w koń‑
cu Świerszczykowe imię i nazwisko”14. Zamieszczone teksty, opatrzone 
ilustracjami Marcina Bruchnalskiego, dotyczą relacji z rówieśnikami, 
wydarzeń szkolnych czy świąt, wskazują sposoby rozwiązywania pro‑
blemów, a także wartości, jakimi należy kierować się w życiu. Każda 
strona opowiadania zawiera też polecenia związane z treścią: zachętę 
do wyjaśnienia użytych pojęć i określeń, wykonania prac plastycznych 
czy ćwiczeń ruchowych, improwizowanych ruchów, do formułowania 
planów działania czy przeliczania liter i wyrazów według określonego 
kryterium. 

14 www.swierszczyk.pl/historia.html [data dostępu: 20.12.2016].
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Różnego rodzaju zabawy logiczne: labirynty, rebusy, zagadki rysun‑
kowe, wybieranki obrazkowe, uzupełnianki literowe i sylabowe, elimi‑
natki, plątaninki i szyfry, krzyżówki obrazkowe15, zamieszczane są na 
stronach 10 i 11 każdego zeszytu „Świerszczyka” w rubryce Ćwiczenia 
z myślenia. Ich pomysłodawczynią jest Alicja Biedronka, a tematyka – 
powiązana z omawianym w numerze pisma zagadnieniem, podobnie 
jak zadania Małgorzaty Strzałkowskiej, publikowane w rubryce Kto za
gadki ładnie zgadnie, tego nuda nie dopadnie (lub w późniejszych wydaniach 
z 2016 roku Krzyżówkowo – s. 26−27), czy bajeczki matematyczne, szyfro‑
gramy i domalunki Natalii Usenko w dziale Kopnięte królestwo (s. 16−17). 
Różnorodne rodzaje zadań, a także barwna, zróżnicowana szata graficz‑
na (autorstwa Agnieszki Antoniewicz, Piotra Nagina i Ewy Poklewskiej‑
 ‑Koziełło) rozrywek umysłowych budzą ciekawość, przyciągają uwagę, 
motywują do wysiłku, a ich rozwiązanie (którego poprawność dziec‑
ko może sprawdzić u dołu strony) sprawia przyjemność i satysfakcję, 
umacnia wiarę we własne możliwości. Zagadki obrazkowe, polegające 
na poszukiwaniu wskazanych elementów na rysunku, autorstwa Mag‑
daleny Wosik (w rubryce Ukryte obrazki, s. 14), oraz zagadki literowe 
i słowne Grzegorza Wasowskiego (Zagadkomat na stronie 15 każdego 
numeru) uzupełniają propozycje rozrywek i zadań umysłowych publi‑
kowanych na kartach „Świerszczyka”. Dzięki tym działom pisma dzieci 
doskonalą operacje umysłowe (czyli porównywanie, syntezę, analizę, 
wnioskowanie, uogólnianie, ustalanie przyczyn i skutków), rozwijają 
słownictwo oraz kształcą umiejętność liczenia, spostrzegawczość, umie‑
jętność czytania ze zrozumieniem i właściwego interpretowania treści, 
logicznego myślenia, a także poznają wartościowy sposób spędzania 
wolnego czasu.

Kolejne strony czasopisma z rubryką Chcę wiedzieć więcej… w przy‑
stępnej formie omawiają podejmowane w konkretnym numerze pisma 
tematy. Są to proste teksty popularnonaukowe, czasem opowiadania, 
które zapoznają czytelników z nowym słownictwem, wyjaśniają związ‑
ki frazeologiczne i pojęcia wieloznaczne lub przedstawiają interesujące 
odbiorców wiadomości. W latach 2015−2016 pojawiły się na przykład in‑
formacje o obowiązujących w życiu społecznym zasadach zachowania 
(o uczciwości, netykiecie, prawach dziecka itp.) i utrzymaniu zdrowia 
(zdrowych smakołykach, chodzeniu do dentysty), a także o tradycjach 
i zwyczajach świątecznych, o symbolach narodowych, informacje o ak‑
tualnych wydarzeniach (o wyborach, olimpiadach, akcji Sprzątanie Świa‑
ta), sposobach spędzania wolnego czasu (o bibliotekach, powodach po‑

15 Zob. G. Kapica: Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. Warszawa 1990.  



A. Budniak: Magazyn dla dzieci „Świerszczyk” w projektowaniu zajęć…

– 487 –

dróżowania, sposobach na zimę, jesiennych zabawach w domu), a także 
ciekawostki przyrodnicze, geograficzne czy techniczne. Autorkami teks‑ 
tów są Katarzyna Sowula i Karolina Haka ‑Makowiecka, a dział uzupeł‑
niają piękne ilustracje Anity Andrzejewskiej i Andrzeja Pilichowskiego‑
 ‑Ragny.

Przygody Kotka Mamrotka, bohatera komiksu autorstwa Piotra Ol‑
szówki (tekst) i Kacpra Dudka (ilustracje), zamieszczane są na stronach 
18 i 19 każdego zeszytu dwutygodnika. Zabawna historyjka, której 
kolejne części dla ułatwienia czytania zostały ponumerowane, podaje 
rozwiązanie jakiegoś problemu, podsuwa pomysł czy zawiera motto. 
Nawiązaniem do tematyki komiksu są zadania do wykonania, zamiesz‑
czone w dolnej części strony, które zwykle dotyczą sprawdzenia wie‑
dzy dziecka, umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykonania prostej 
pracy plastycznej (kolorowanie, rysowanie) czy zadania (polegającego 
na wyjaśnianiu pojęć, układaniu słów z liter, prostych obliczeniach ma‑
tematycznych). Opowiadanie przygód Mamrotka rozwija umiejętność 
budowania zdań, zachowania kolejności wydarzeń czy opanowywania 
nowego słownictwa. 

Przeznaczony dla wprawniejszych czytelników, dłuższy tekst jest 
drukowany na stronach 20−24 w rubryce Wielkie czytanie. Redakcja pis‑ 
ma, charakteryzując ten dział, zaznacza: „[…] bogato ilustrowana histo‑
ria kształtuje wrażliwość estetyczną i zachęca do analizy porównawczej 
– ilustracja a tekst”16. Opowiadania (realistyczne albo fantastyczne) po‑
mieszczane w tej części „Świerszczyka” dotyczą bliskich dzieciom spraw: 
zachowań w różnych sytuacjach, dokonywania wyborów oraz ich konse‑
kwencji, relacji z innymi itp., mają zachęcać do czytania, zapoznają także 
z fragmentami książek dla dzieci – tym samym zachęcają do sięgania po 
nie. Autorami tekstów są znani polscy twórcy literatury dla najmłod‑
szych odbiorców: Grzegorz Kasdepke, Maciej Jagodziński, Zofia Stani‑
szewska, Zofia Stanecka, Joanna Plesnar, Magdalena Kiełbowicz, Woj‑
ciech Widłak, Roksana Jędrzejewska ‑Wróbel, Paweł Beręsewicz, Justyna 
Bednarek, a wykonawcy ilustracji to: Piotr Rychel, Tomasz Kozłowski, 
Anna Gensler, Agnieszka Antoniewicz, Marianna Oklejak, Małgorzata 
Nowak, Anita Graboś, Elżbieta Wasiuczyńska, Jaga Słowińska, Katarzyna 
Warpas, Jolanta Richter ‑Magnuszewska, Bogna Pniewska, Anita Andrze‑
jewska i Andrzej Pilichowski ‑Ragno, Piotr Nagin, Joanna Rusinek, Emi‑
lia Dziubak, Daniel de Latour, Iwona Cała. Znajdująca się na 25 stronie 
periodyku rubryka Prawda czy fałsz?, autorstwa Małgorzaty Węgrzeckiej, 
zawiera trzy pytania do wcześniej publikowanego tekstu, sprawdzające 

16 www.swierszczyk.pl/historia.html [data dostępu: 20.12.2016].
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stopień zrozumienia i zapamiętania treści, ćwiczące umiejętność wyszu‑
kiwania odpowiedzi w tekście. Podane wypowiedzi zawsze zawierają 
uzasadnienie oraz krótkie, dodatkowe informacje, najczęściej o charak‑
terze popularnonaukowym, rozwijające wiedzę dziecka. 

Magdalena Król w dziale Kolorowe zabawy proponuje ciekawe i róż‑
norodne prace plastyczno ‑techniczne. Najczęściej projekty nawiązują do 
tematyki numeru, a sposób ich przedstawienia ma przygotować dziecko 
do czytania ze zrozumieniem instrukcji wykonania (podanej w wersji 
ilustrowanej i słownej) oraz stosownego do niej działania. Umiejętność 
rysowania zgodnie z prostą instrukcją dzieci mogą doskonalić także 
dzięki propozycjom Magdaleny Wosik zamieszczanym w rubryce Ale 
draka! Rysuję zwierzaka!. Kształtowanie praktycznych umiejętności, wyko‑
rzystanie różnorodnych materiałów, ćwiczenie posługiwania się rozma‑
itymi narzędziami, pobudzanie pomysłowości i wyobraźni, rozwijanie 
sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ‑ruchowej oraz wskazy‑
wanie sposobów spędzania wolnego czasu i możliwości rozwijania ta‑
lentów artystycznych to najważniejsze zadania obu działów.

Zarówno zabawny komiks Zając Kicaj, jak i Uśmiech numeru zawiera‑
jący żarty rysunkowe i tekstowe, ilustrowane przez Macieja Trzepałkę, 
mają za zadanie rozwijać zdolność rozumienia aluzji, zabawnych sytu‑
acji, dwuznaczności i żartów, wprawić w dobry nastrój, gdyż – jak po‑
daje Redakcja „Świerszczyka” – zadaniem wszystkich działów pisma jest 
„trening poczucia humoru, […] poprawa pracy mózgu przez przyśpie‑
szenie obiegu krwi i dostarczenie organizmowi większej dawki tlenu, 
gimnastyka mięśni twarzy, ramion i brzucha”17. 

Dbałość o wysoki poziom i różnorodność gatunkową drukowanych 
tekstów, atrakcyjna szata graficzna, znani, sympatyczni bohaterowie 
pisma, podejmowana tematyka, włączanie czytelników do aktywnego 
działania w trakcie wykonywania prac plastycznych czy rozwiązywa‑
nia zadań logicznych to niewątpliwe walory periodyku „Świerszczyk”. 
Systematyczny kontakt odbiorców z drukowaną wersją czasopisma, 
ukazującą się w odstępach dwutygodniowych, wspiera także moż‑
liwość korzystania z materiałów dostępnych na internetowej stronie 
„Świerszczyka” i na portalu społecznościowym Facebook. Czytelnicy 
mogą poznać historię pisma, fragmenty archiwalne wcześniejszych nu‑
merów, zawartość poszczególnych działów, sylwetki autorów i grafików 
publikujących na jego łamach, nawiązać korespondencję, a także wziąć 
udział w konkursach.

17 Ibidem. 
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Bardzo wartościowym pomysłem redakcji jest także „Magazyn dla 
Rodziców ŚWIERSZCZYK” – 

internetowy przewodnik po meandrach wychowania. Propozy‑
cja dla wszystkich tych, którzy pragną wychowywać swoje dzieci 
w dobrym kontakcie emocjonalnym, lepiej i skuteczniej. Doświad‑
czeni psychologowie dziecięcy i pedagodzy odpowiadają na szereg 
bardzo ważnych pytań, m.in. jak nakłonić dziecko do współpracy; 
jakie zabawy pomagają w nauce; jak poskromić kogoś, kto jest nie‑
grzeczny; jak mądrze chwalić dziecko i, co najważniejsze, jak mówić, 
aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły18.

Dział ten zamieszcza zwarte, napisane prosto, lecz w fachowy sposób 
porady, pogrupowane wokół tematów: „Dom”, „Szkoła” i „Czas wolny/
rozwój”. Każda z kategorii umożliwia zapoznanie się z teoretycznym, 
ze zwięzłym, z eksponującym w punktach najważniejsze elementy, wy‑
jaśnieniem problemu oraz z propozycjami działań ułatwiających jego 
rozwiązanie. Rodzice mogą więc poznać sposoby wprowadzania i zna‑
czenie dyscypliny, rozwijania poczucia wartości u dziecka czy radzenia 
sobie z problemami wychowawczymi (na przykład narzekanie, kłótnie, 
napady złości), znaleźć porady dotyczące trudności dziecka w nauce 
szkolnej (na przykład niechęć do szkoły, adaptacja szkolna, motywacja 
do nauki, relacje z rówieśnikami) czy rozwijania możliwości dziecka 
i organizowania zajęć w czasie wolnym (na przykład znaczenie aktyw‑
ności fizycznej, różnorodnych zabaw, czytelnictwa, podróży). Uzupełnie‑
niem tych porad jest „Szkoła dla rodziców”, proponująca „lekcje”, które 
zawierają przystępne informacje teoretyczne oraz ćwiczenia, zadania 
do samodzielnego wykonania, rozwijające kompetencje wychowawcze. 
Nad programem szkoły czuwają eksperci Ośrodka Rozwoju Edukacji, 
a przedstawiane informacje zawsze dotyczą praktycznych rozwiązań, 
możliwych do wykorzystania przez rodziców na co dzień. Proponowane 
tematy to między innymi „Jak zachęcić dziecko do współpracy?”, „Jak 
mądrze chwalić dziecko?” czy „Jak określać granice?”.

18 Ibidem. 
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Wykorzystanie czasopisma „Świerszczyk” 
w organizacji zajęć zintegrowanych 

w klasach początkowych

Wprowadzenie kształcenia zintegrowanego w ramach edukacji wczes‑ 
noszkolnej miało za zadanie ukazanie uczniom całościowego obrazu 
otaczającego świata, bez podziału na omawiające wiedzę w sposób frag‑
mentaryczny przedmioty kształcenia19. Zdaniem Mirosława Sielatyckie‑
go, efektem takiego ujęcia treści ma być: 

– przekazywanie uczniom spójnej wizji świata,
– odejście od encyklopedyzmu w nauczaniu, […]
–  lepsze przygotowanie uczniów do życia poprzez położenie naci‑

sku w nauczaniu na osiąganie poprzez nich podstawowych kom‑
petencji, a nie jak dotychczas głównie wiedzy,

–  współpraca nauczycieli w szkole prowadząca do spójności szkol‑
nych programów nauczania i wychowania,

–  integrowanie szkoły ze środowiskiem lokalnym, co powodu‑
je lepsze zaspokojenie lokalnych potrzeb edukacyjnych dzieci 
i młodzieży20. 

Ryszard Więckowski wskazuje główne założenia organizacji edukacji 
wczesnoszkolnej:

–  edukacja wczesnoszkolna jest swoistą całością, co oznacza, że 
wszystkie rodzaje zajęć mają dla rozwoju dziecka jednakowo 
ważne znaczenie;

–  w organizowaniu różnych rodzajów aktywności (polonistycznej, 
matematycznej, środowiskowej, plastycznej, muzycznej, technicz‑
nej i zdrowotnej) należy zachować określone i racjonalne propor‑
cje czasowe, bez preferowania którejkolwiek z wymienionych […] 
aktywności;

–  plan nauczania, zawierający rejestr przedmiotów i wymiar cza‑
su przeznaczony na ich opracowanie, powinien mieć charakter 
orientacyjny, tzn. powinien określać ogólny budżet czasu przewi‑
dziany na wielokierunkową aktywność dziecka w danym dniu, 

19 Zob. E. Misiorna: Kształcenie zintegrowane u progu reformy. W: Zintegrowana edukacja 
w klasach I–III. Red. E. Misiorna, E. Ziętkiewicz. Poznań 1999, s. 8.

20 M. Sielatycki: Metodyka nauczania zintegrowanego. Program „Nowa Szkoła”. Materiały 
dla trenerów. Pakiet: Integracja międzyprzedmiotowa. Warszawa 1998, s. 6−7. 
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tygodniu itp. Nauczyciel, kierując się ogólnym budżetem czasu 
oraz potrzebami i zainteresowaniami dzieci, inspiruje i stymuluje 
różne rodzaje aktywności z zachowaniem odpowiednich propor‑
cji czasowych21.

Zdaniem R. Więckowskiego, integracja we współczesnej edukacji 
wczesnoszkolnej ma charakter treściowo ‑organizacyjny; elementem tre‑
ściowym jest proces kształcenia języka dziecka, niezbędnego do wyra‑
żania i opisywania różnorodnych spostrzeżeń oraz postrzeganych treści. 
Integracja organizacyjna natomiast polega na przemiennym organizo‑
waniu różnych form aktywności dzieci22. Mirosław Sielatycki wskazuje 
różne typy integracji:

–  integrację wokół problemów, gdy punktem wyjścia jest problem 
istotny dla procesu kształcenia, a nie przedmiot nauczania;

–  integrację treści – najczęściej stosowaną – polegającą na zsynchro‑
nizowaniu czasowym i przyczynowo ‑skutkowym treści ujętych 
w różnych przedmiotach kształcenia wokół określonego tematu;

–  integrację wokół kompetencji kluczowych, rozwijanych w trakcie 
różnorodnych działań ucznia – w ramach aktywności szkolnej 
(lekcyjnej i pozalekcyjnej) oraz pozaszkolnej (własne zaintereso‑
wania, prace domowe itp.)23. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zajęcia kształcenia zintegrowanego w kla‑
sach początkowych realizuje jeden nauczyciel wychowawca, w praktyce 
szkolnej możliwe jest uwzględnienie wszystkich wymienionych rodzajów 
integracji. Integracja jest jednak ustaloną, systematycznie realizowaną 
ideą, przenikającą wszystkie działania edukacyjne nauczyciela starające‑
go się kształtować całościowy obraz świata u dzieci oraz wszechstronnie 
rozwijać osobowość uczniów. Z kolei korelacja w nauczaniu, polegająca 
na łączeniu z sobą treści merytorycznych należących do różnych przed‑
miotów nauczania, może być działaniem doraźnym, sporadycznym, za‑
leżnym od pomysłu i chęci podejmujących ją nauczycieli24, ale ułatwiają‑
cym transfer wiedzy między przedmiotami, rozwój myślenia naukowego 
i poznanie możliwości zastosowania opanowanych wiadomości25. 

21 R. Więckowski: Kontrowersje wokół integracji edukacji wczesnoszkolnej. „Życie Szkoły” 
1995, nr 4, s. 202−203. 

22 Zob. E. Misiorna: Kształcenie zintegrowane u progu reformy…, s. 8. 
23 Zob. M. Sielatycki: Metodyka nauczania zintegrowanego…, s. 8−9. 
24 Zob. W. Okoń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1996, s. 133. 
25 Zob. ibidem. 
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Elżbieta Misiorna26 wskazuje, że integracja w edukacji to propozycja 
pracy zorientowanej na dziecko jako podmiot i indywidualność, propo‑
zycja, w której dziecko postrzegane jest jako niepowtarzalna całość, roz‑
wijająca się według własnego tempa oraz indywidualnych możliwości, 
mająca własne potrzeby rozwojowe, zdolności, zainteresowania i indy‑
widualne doświadczenia. Każdemu dziecku umożliwia się nabywanie 
kompetencji zgodnie z jego temperamentem i zainteresowaniami dzięki 
odpowiednio dobieranym zadaniom27. Kształcenie zintegrowane to kon‑
cepcja, w której 

nabywanie kompetencji dokonuje się poprzez aktywne działanie, 
uczenie się wszystkimi zmysłami, czyli doświadczanie „tu i teraz”, 
[…] od doświadczania do refleksji, czyli od wiedzy samodzielnie 
zdobywanej do przyjmowania wiedzy gotowej wprost od nauczy‑
ciela lub pośrednio z książek czy innych źródeł informacji. […] jed‑
ną z „zasad” takiej edukacji jest nie przeszkadzać rozwojowi dziec‑
ka, a wspomagać i wspierać jego rozwój, „prowokując”, zachęcając 
dziecko do działania28. 

Kształcenie zintegrowane polega na stwarzaniu dziecku maksymal‑
nie sprzyjających warunków do ujawniania swego potencjału rozwojo‑
wego, i to w różnych sferach aktywności. 

Wprowadzona podstawa programowa zakłada, iż kształcenie na 
I etapie edukacyjnym ma mieć charakter zintegrowany, a warunkiem 
osiągnięcia celów jest wielokierunkowa aktywność uczniów29. Integra‑
cja dokonuje się w samym dziecku, w toku dynamicznego poznawania 
otaczającej rzeczywistości w efekcie doświadczeń, przeżyć i aktywności 
dziecka, skoncentrowanych wokół zintegrowanych propozycji edukacyj‑
nych i aktualnych wydarzeń. 

Tematyka zajęć zintegrowanych może być z powodzeniem oparta na 
propozycjach treści ujętych w czasopiśmie „Świerszczyk”. Przeglądając 
zestawienie tematów poszczególnych numerów z lat 2015−2016, można 
zauważyć, iż dostosowane są do wydarzeń w otoczeniu dziecka. Oprócz 
tematów związanych z upływem roku kalendarzowego, na przykład 
początek roku i wytyczanie planów („Świerszczyk” 2015, nr 1), a także 
z omówieniem zmian, jakie może przynieść Nowy Rok („Świerszczyk” 

26 Zob. E. Misiorna: Kształcenie zintegrowane u progu reformy…, s. 17−18. 
27 Zob. Integracja w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Red. H. Sowińska. Po‑

znań 1996, s. 12. 
28 E. Misiorna: Kształcenie zintegrowane u progu reformy…, s. 18.
29 Rozporządzenie MEN z 14.02.2017 r., s. 23.
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2016, nr 1), Święta Wielkanocne („Świerszczyk” 2015, nr 5 i 2016, nr 6), wa‑
kacje („Świerszczyk” 2015, nr 13 i 14, 2015, nr 15 i 16, 2016, nr 12, 13 i 14), 
rozpoczęcie roku szkolnego (na przykład numer 2015, nr 17) czy wizyta 
świętego mikołaja („Świerszczyk” 2015, nr 23 i 2016, nr 23) i Gwiazd‑
ka (ostatni numer każdego rocznika), redakcja starała się uwzględniać 
bieżące wydarzenia: wybory parlamentarne („Świerszczyk” 2015, nr 19), 
igrzyska olimpijskie („Świerszczyk” 2016, nr 15 i 16) czy związane ze 
świętami państwowymi symbole narodowe (2016, nr 9) i rozumienie 
pojęcia ojczyzna (2015, nr 21). Wiodąca tematyka pisma dotyczyła także 
zmian pór roku – omawiano na przykład budzenie się wiosny (2016, nr 7 
„Świerszczyka”), primaaprilisowe żarty (2015, nr 7), planowanie wakacji 
(2015, nr 12); proponowano zabawy na jesienne wieczory (2016, nr 19) czy 
przedstawiano uroki zimy (2016, nr 3).

Wartościową propozycją dla nauczycieli chcących wykorzystać dwu‑
tygodnik „Świerszczyk” w przygotowaniu atrakcyjnych, a jednocześnie 
aktualnych zajęć są zeszyty poświęcone netykiecie (w związku z ob‑
chodami Dnia Bezpiecznego Internetu – 2015, nr 4), gustom literackim 
(w związku z obchodami Dnia Książki dla Dzieci – 2015, nr 8), walorom 
bibliotek (2015, nr 10 – obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek) czy tematom związanym z akcją Sprzątanie Świata (trzeci 
weekend września – „Świerszczyk” nr 18 obu omawianych roczników), 
zapoznaniu z prawami dziecka (2015, nr 11) czy przygotowaniu zdro‑
wych smakołyków (2016, nr 11) – zeszyty związane z obchodami Dnia 
Dziecka. Niektóre z egzemplarzy „Świerszczyka” przybliżały wartości: 
radość (2015, nr 7), przyjaźń (2016, nr 20) i uczciwość (w tym w korzy‑
staniu z materiałów dostępnych w sieci – 2015, nr 3), oraz wyjaśniały 
znaczenie wyobraźni (2015, nr 2), pozytywnej motywacji (2015, nr 5) czy 
kultury (2016, nr 5). Sporadycznie pojawiały się także informacje doty‑
czące środowiska (Kosmiczny numer – 2016, nr 10; żywności ekologicznej 
– 2016, nr 17) oraz edukacji technicznej (Papier – 2016, nr 22; Domy – 2016, 
nr 21). Problematyki tej jednak nie zamieszczano regularnie, co może 
utrudniać projektowanie zajęć zintegrowanych na ten temat. 

Analizując możliwości wykorzystania zawartości czasopisma 
„Świerszczyk” w planowaniu zajęć zintegrowanych, należy podkreślić, 
że zróżnicowanie pomieszczonych na kartach pisma propozycji stwarza 
dogodne warunki stymulowania aktywności dzieci w różnych aspek‑
tach, co stanowi warunek prawidłowo organizowanych i prowadzonych 
zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. 

Aktywność poznawcza dziecka jest rozwijana w trakcie zapoznawa‑
nia się z urozmaiconą tematyką zeszytów pisma, wskazującą interesujące 
zagadnienia z dziedzin bliskich dziecku, takich jak: relacje z rówieśni‑
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kami, szkoła, przyroda, świat społeczny. Aktywność językową rozwijają 
różnorodne teksty literackie. I tak, utwory poetyckie, proste teksty pisa‑
ne prozą do samodzielnego czytania przez dzieci, ilustrowane cyklicz‑
ne opowiadania o Bajetanie Hopsie czy dłuższe teksty, często będące 
fragmentami książek dla dzieci – wszystkie ilustrowane z wykorzysta‑
niem zróżnicowanych technik plastycznych – oraz komiksy mają za za‑
danie rozwijać wrażliwość estetyczną dziecka, umożliwić kształtowanie 
umiejętności uważnego słuchania tekstów czytanych przez nauczyciela, 
uczniów i inne osoby, rozwijać sprawności cichego i głośnego czytania ze 
zrozumieniem, doskonalić umiejętności wyodrębniania w tekście wska‑
zanych elementów (na przykład postaci, kolejności zdarzeń, elementów 
fikcyjnych i realistycznych, niezrozumiałych określeń), twórczego korzy‑
stania z tekstu w komponowaniu własnych wypowiedzi, a także poma‑
gać w rozwijaniu słownictwa czy przygotowaniu do samokształcenia, 
zachęcać do sięgania po literaturę dla dzieci, wskazywać sposoby spę‑
dzania wolnego czasu30. 

Historyjki obrazkowe doskonalą umiejętność ustalania kolejności 
wydarzeń, wnioskowania czy określania związków przyczynowo ‑skut‑ 
kowych, a podczas słownego opowiadania przebiegu zdarzeń rozwijają 
płynność wypowiedzi, słownictwo, artykulację oraz intonację, często – 
dzięki podejmowanej problematyce – stymulują aktywność twórczą czy 
społeczną. Aktywność matematyczną dzieci pobudzają przede wszyst‑
kim zadania logiczne, czytanie i rozwiązywanie zadań tekstowych  
(Bajeczki matematyczne), praktyczne zastosowanie matematyki w sytua‑ 
cjach życiowych31. 

Podczas rozwiązywania zagadek umysłowych dzieci mogą rozwijać 
umiejętność klasyfikowania, porównywania i przeliczania elementów, 
ustalania ich położenia względem siebie, rozpoznawania figur geome‑
trycznych itp. i choć opanowanie techniki rachunkowej nie jest akcento‑
wane w zadaniach drukowanych na kartach „Świerszczyka”, to niewątpli‑
wie nauczyciel może korelować treść zadań arytmetycznych z tematyką 
zeszytu. Aktywność twórczą i artystyczną, percepcję i ekspresję rozwi‑
jają Kolorowe zabawy oraz Ale draka! Rysuję zwierzaka!, a także pomysłowe 
i dopracowane, niezwykle różnorodne ilustracje wewnątrz numeru. Jak 
się wydaje, korzystając z treści dwutygodnika „Świerszczyk”, z powo‑
dzeniem można integrować cele i treści edukacji polonistycznej, społecz‑
nej (w zakresie rozumienia środowiska społecznego, orientacji w czasie 

30 Zob. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy progra‑
mowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej z dnia 14 lutego 2017 roku. Załącznik 2, s. 24−25. 

31 Zob. ibidem, s. 27−28. 
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historycznym), plastycznej, a także korelować zagadnienia edukacji ma‑
tematycznej, niekiedy przyrodniczej.

Niestety, bardzo rzadko na kartach pisma gości tematyka przyrod‑
nicza (dotycząca rozumienia środowiska przyrodniczego, funkcji życio‑
wych człowieka i ochrony zdrowia), geograficzna czy techniczna, brak 
także (ze względu na formułę przekazu) stymulacji muzycznej i rucho‑
wej, które – przy prawidłowym planowaniu zajęć zintegrowanych – na‑
uczyciel koniecznie winien uzupełnić.

Praca z czasopismem na zajęciach zintegrowanych umożliwia korzy‑
stanie z „dwóch źródeł informacji: ze środowiska zewnętrznego (świat 
zewnętrzny) oraz z własnych przeżyć dziecka (świat wewnętrzny)”32. 
Bogactwo tematyki periodyku sprawia, że nauczyciel edukacji wczesno‑ 
szkolnej z powodzeniem może organizować zajęcia, w których nadzoru‑
je i wspomaga rozwój dzieci, kierując ich uwagę na konkretne działania 
lub proponując sytuacje „otwarte”, pozostawiające dzieciom maksimum 
możliwości wyboru oraz inicjatywy, które nieczęsto zdarzają się w prak‑
tyce edukacyjnej.

32 R. Więckowski: Kontrowersje wokół integracji edukacji wczesnoszkolnej…, s. 393. 


