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PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI



WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 

pt. „I ja mogę być dziennikarzem
- dziennikarstwo obywatelskie”

„Do tego, żeby uprawiać dziennikarstwo, przede wszystkim trzeba być 

dobrym człowiekiem. (...)“ - Ryszard Kapuściński



INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 

PRZEPROWADZIŁO WARSZTATY DZIENNIKARSKIE 

DLA DZIECI POD NAZWĄ 

„I JA MOGĘ BYĆ DZIENNIKARZEM”. 

PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY NA PRZEŁOMIE MAJA 

I CZERWCA 2021 ROKU WE WSZYSTKICH OŚMIU 

GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH. 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZOSTAŁ DOSTOSOWANY DO WIEKU 

DZIECI W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH. 

PROGRAM BYŁ UROZMAICONY I ZAWIERAŁ CZĘŚĆ 

TEORETYCZNĄ, ROZMOWĘ HEURYSTYCZNĄ, 

JAK I CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ.





Dzieci zobaczyły na planszach, jak 

wygląda studio radiowe, telewizyjne, 

studio realizacji dźwięku i wóz 

transmisyjny.



Maluchy dowiedziały się, jak 

dziennikarz przygotowuje 

wiadomości krok po kroku na 

przykładzie przyjazdu do Bartoszyc 

wesołego miasteczka.





Przedszkolaki zobaczyły, jak 

montuje się wywiady 

w profesjonalnym programie 

komputerowym 

do obróbki dźwięku.



Podczas zabawy w głuchy telefon starsze 

grupy doświadczyły, jak działa 

niesprawdzona informacja/plotka, która 

może wprowadzić w błąd lub nawet 

sprawić komuś przykrość. Takie informacje 

trzeba sprawdzać u źródła.



Największe zainteresowanie wzbudziła 

część praktyczna, kiedy dzieci mogły 

wczuć się w rolę dziennikarza – wzięły do 

ręki dyktafon, nałożyły słuchawki 

i zadawały sobie pytania.



Młodsze dzieci pytały siebie 

wzajemnie co lubią robić, 

jak i czym się bawić, itp.



W „starszakach” nagrywaliśmy 

wywiady na temat praw dziecka, z 

okazji Dnia Mamy i Taty czy z okazji 

Dnia Dziecka



W jednej z grup 6-latków, trójka 

chłopców przeprowadziła wśród 

swoich rówieśników wywiad o Unii 

Europejskiej. 



Wszystkie nagrania, wywiady zostały 

zmontowane i udostępnione do 

odsłuchu nauczycielkom 

prowadzącym oraz rodzicom dzieci.



PODSUMOWANIE:
Wszystkie nagrania zostały zmontowane i udostępnione nauczycielkom prowadzącym oraz rodzicom dzieci, tak by 

wszyscy mogli posłuchać wypowiedzi maluchów. Dzieci mogły usłyszeć swój głos i przekonać się, czy są na tyle odważne by 

wypowiedzieć się do mikrofonu i samemu zadać pytanie koledze/koleżance. Dzieci wykazały się dużą otwartością i chęcią 

wypowiedzi. Większość dzieci równie chętnie i odważnie sama przeprowadziła mini wywiad. Niektóre dzieci nawet już po 

warsztatach bawiły się w dziennikarzy, wykorzystując zabawki jako mikrofon i kamerę. Projekt został podsumowany i 

zaprezentowany w Telewizji Kablowej Bart – Sat. 



Cel podjętego działania:
✓ Działania w zakresie doradztwa zawodowego dotyczące preorientacji zawodowej 

określone w art. 26a ust 1. ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

✓ Poznanie pracy dziennikarza, wzbudzenie zainteresowania

✓ Poznanie zasad działania profesjonalnego sprzętu reporterskiego i programu do montażu dźwięku

✓ Możliwość wczucia się w rolę dziennikarza poprzez samodzielne przeprowadzanie wywiadu przy 

użyciu profesjonalnego sprzętu (dyktafon z mikrofonem, słuchawki)

✓ Uświadomienie skąd pozyskiwane są informacje i jak powstają wiadomości w radiu i tv

✓ Uświadomienie dzieciom w starszych grupach tego jak funkcjonuje plotka (źle przekazana informacja 

może wprowadzić kogoś w błąd, a nawet sprawić komuś przykrość)

✓ Trening samodzielnej wypowiedzi publicznej do mikrofonu

✓ Ćwiczenie prawidłowego wypowiadania się, formułowania wypowiedzi w miarę możliwości 

zrozumiałego, wyraźnego i pełnym zdaniem



Wnioski z realizacji:
❖ Dzieci wykazały się dużą otwartością i chęcią wypowiedzi.

❖ Większość dzieci chętnie i odważnie sama przeprowadziła mini wywiad.

❖ Dowiedziały się, że w obecnych czasach dziennikarzem może stać się każdy, co umożliwia nam obecna

technologia – to tzw. Dziennikarstwo obywatelskie

❖ Dzieci, nauczycielki i rodzice poznali efekty realizacji tego dziennikarskiego przedsięwzięcia, poprzez otrzymanie

nagranych wywiadów. Mogli usłyszeć jak wypowiadało się ich dziecko do mikrofonu, co mówiło i w jaki sposób.

❖ Tego typu działania uczą dziecko: wypowiadać się, odpowiadać na pytanie, bądź samemu pytać i słuchać

swojego rozmówcę

❖ Taki trening samodzielnej wypowiedzi, autoprezentacji w różnej formie powinien być realizowany cyklicznie,

gdyż wpływa to korzystanie na rozwój mowy dzieci, wzbogacanie słownictwa, poprawne formułowanie

wypowiedzi i kształtowanie umiejętności wypowiadania się a także na lepszą komunikatywność, bezpośrednią

wypowiedź co przekłada się na umiejętności społeczne.

To jest niezwykle istotne w funkcjonowaniu dzieci w najbliższym i lokalnym środowisku.



➢ OPRACOWAŁA I PRZYGOTOWAŁA: ANNA KRAJEWSKA – PRAKTYKANTKA

➢ POD OKIEM OPIEKUNKI PRAKTYK: NAUCZYCIELKI ANNY POPIELARZ

➢ PRZY WSPRACIU: NAUCZYCIELKI AGNIESZKI CZUPAJŁO

INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 W BARTOSZYCACH

PODSUMOWANIE PROJEKTU I WSZYSTKIE ZDJĘCIA DO OBEJRZENIA:   http://www.ippnr4.pl/aktualnosci/warsztaty-dziennikarskie-w-naszym-przedszkolu/


