Prawdziwe wartości w życiu człowieka – zajęcia z uczniami klas 4-6
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie
Najważniejsze wartości w życiu człowieka były tematem całodniowych zajęć, które odbyły
się w dniach 19-20 kwietnia 2017 roku w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej
Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas
4-6 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Romualda Traugutta w Grzymiszewie. Głównymi
celami zajęć było:
- zwrócenie uwagi na najważniejsze wartości, którymi warto kierować się w życiu,
- rozróżnienie wartości materialnych i niematerialnych,
- podkreślenie znaczenia poczucia własnej wartości, jako jednej z najważniejszych potrzeb
człowieka.
Spotkanie wpisało się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2016/2017 – Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
Zajęcia przygotowały i poprowadziły Ewa Kiwak i Agnieszka Graczyk z CDN PBP
w Koninie Filii w Turku.
Na wstępie uczniowie poznali organizację i zasady funkcjonowania Biblioteki, m.in. strukturę
księgozbioru, zasady korzystania ze zbiorów, warsztat informacyjny ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości, jakie daje elektroniczny katalog PBP w Koninie i filii.
Potem wzięli udział w zabawie polegającej na tworzeniu słów z wykorzystaniem podanych
liter. Zadanie nie było łatwe, bowiem uczniowie wykonywali je na czas i pod presją
„tykającej bomby, która co jakiś czas wybuchała’.
Po takim wstępie rozpoczęła się właściwa część zajęć poświęcona wartościom. Najpierw
uczestnicy wzięli udział w kalamburach, czyli zabawie polegającej na odgadywaniu haseł.
Hasła podzielone były na trzy kategorie: łatwe, trudne, bardzo trudne i dotyczyły wartości
czyli rzeczy, osób, uczuć i postaw ważnych w życiu człowieka. Wszystkie hasła zapisane
zostały na tablicy. W ten sposób powstał katalog wartości, które podzielone zostały
dodatkowo na materialne i niematerialne. Zabawie towarzyszyła ożywiona dyskusja na temat
tego, co jest ważne w naszym życiu oraz które wartości są uniwersalne i cenne dla każdego
człowieka. Uczniowie zastanawiali się też nad tym, po co są wartości i jakie byłoby życie bez
nich.
Kolejna konkurencja „Poszukiwacze złotej perły” miała uświadomić uczniom, że niektóre
wartości są zmienne i czasami ulegają dewaluacji. Zadanie polegało na poszukiwaniu pereł
ukrytych w magazynie Biblioteki. Mimo, że kolorowych pereł było aż 100, wszyscy chcieli
znaleźć przede wszystkim tą jedną, wyjątkową, czyli złotą. Niestety drużyna, której się to
udało, straciła szansę na wygranie tej konkurencji w myśl powiedzenia „nie wszystko złoto,
co się świeci”.
Następnym punktem spotkania było wspólne obejrzenie krótkometrażowego filmu pt.
„Wojtek”, w którym pokazane są wartości, takie jak: marzenia, wiara we własne możliwości,
wytrwałość, cierpliwość oraz wsparcie ze strony bliskich.
Zajęcia w Bibliotece miały służyć także uświadomieniu uczniom, jak istotne jest w życiu
każdego człowieka poczucie własnej wartości i wysoka samoocena. W tym celu
zaproponowano im kilka ciekawych ćwiczeń.

Pierwsze z nich polegało na wydzieraniu kartki według poleceń prowadzącej, przy czym
zadanie to należało wykonać z zamkniętymi oczami. Celem tego ćwiczenia było pokazanie
dzieciom, że każde z nich jest inne, a przez to wyjątkowe i niepowtarzalne.
Kolejne zadanie związane było z określaniem własnego potencjału. Każdy uczeń został
poproszony o dokonanie refleksji nad swoim kapitałem – umiejętnościami, osiągnięciami,
zaletami i pozytywnymi cechami charakteru oraz podzielenie się nimi z pozostałymi
uczestnikami.
Wiele pozytywnych emocji wzbudziła następna zabawa „Napisz mi coś miłego”, polegająca
na pisaniu komplementów na kartkach naklejonych na plecach kolegów i koleżanek. Jeszcze
przyjemniejsze było ich odczytywanie i zastanawianie się, kto je napisał.
Na zakończenie otrzymałyśmy od uczniów i nauczycieli podziękowania oraz obietnicę, że
jeszcze nie raz nas odwiedzą. Na co oczywiście bardzo liczymy. A nas szczególnie ucieszył
brak stereotypowego postrzegania bibliotekarzy, o czym świadczy, przygotowany przez
uczniów, rysunek ukazujący „całą prawdę o paniach bibliotekarkach w Bibliotece
Pedagogicznej w Turku”.
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