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 „DRAMA  I  HAPPENING  

W  EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ”  

siążka Marii Królicy „Drama i happening 
w edukacji przedszkolnej” (Oficyna Wydaw-
nicza „Impuls”, Kraków 2006) jest przede 

wszystkim rzetelnym, a zarazem interesująco napisa-
nym podręcznikiem, z którego dobrodziejstw mogą 
czerpać głównie młodzi nauczyciele lub studenci 
kierunków pedagogicznych, ale także starsi, doświad-
czeni pracownicy przedszkoli chcący wzbogacić swoją 
pracę z dziećmi tymi nierozpowszechnionymi jeszcze 
wystarczająco metodami. Zarazem jednak książka 
Królicy nie jest pomocą naukową sensu stricto, po-
nieważ wyłożona w niej teoria dramy oraz happeningu 
jest ciekawa również dla czytelnika niezwiązanego 
z edukacją przedszkolną. 

Rozgrywająca się w przestrzeni pogranicza między 
obszarem rzeczywistości a obszarem fantazji drama 
oraz improwizacyjny w swym charakterze happening 
to zjawiska fascynujące i mogące się poszczycić utrwaloną już pozycją najpierw w historii 
sztuki – aby to sobie uświadomić, wystarczy za autorką wymienić takie nazwiska twórców 
wykorzystujących happening, jak: John Cage, Robert Whitman, Otto Hahn i Tadeusz 
Kantor. Tym bardziej zaskakująca i inspirująca staje się w tym kontekście teoria 
zastosowania tych form twórczego działania do pracy z małymi, kilkuletnimi dziećmi. 
Wobec wskazanych przez Marię Królicę zalet dramy i happeningu – oddziałują jedno-
cześnie diagnostycznie, wychowawczo, kształcąco, terapeutycznie (w sensie: katartycznie), 
kreatywnie, stymulująco i rozrywkowo – trudno uwierzyć, że w Polsce te metody 
wspomagające rozwój intelektu i osobowości małych dzieci zyskały pewną popularność 
dopiero około dekady temu. Tym samym omawiająca je książka jest niezmiernie ważną 
pozycją. 

Wnikliwe studium Marii Królicy imponuje przejrzystą organizacją materiału i bogatym 
wykorzystaniem literatury fachowej. Jednocześnie nie jest przeładowane erudycyjnymi 
cytatami – niezmiernie cenna jest umiejętność autorki przekazywania swojej rozległej 
wiedzy w sposób prosty i czytelny. Klarowny język wykładu oraz liczne przedstawienia 
omawianych problemów w formie przystępnych grafik pozwalają na dogłębne zrozu-
mienie zagadnienia. Istotną funkcję pełnią też przykładowe scenariusze dram i zdjęcia 
dokumentujące zastosowanie ich w praktyce – dzięki nim książka nie pozostaje w żadnym 
wypadku suchą teorią, lecz od razu udowadnia żywotność opisanych metod. Każdy 
z dramowych scenariuszy zamieszczonych przez autorkę w książce opatrzony jest ponadto 

K 



NOWOŚCI I RECENZJE WYDAWNICZE 

 

   

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE 2/2006 85 

informacją na temat tego, co zainspirowało jego powstanie i jakie konkretne wartości lub 
umiejętności są za jego pomocą wpajane dzieciom – znakomicie to pokazuje owo 
funkcjonowanie dramy na granicy rzeczywistości i wyobraźni, jej teatralność i sztuczność – 
w znaczeniu powiązania ze sztuką – które spełniają jednak jak najbardziej realne cele. 

„Drama i happening w edukacji przedszkolnej” to świetny i budujący przykład książki 
potrzebnej, pożytecznej, a zarazem interesującej. Autorka potrafiła w niej pogodzić jej 
pragmatyczne przeznaczenie z estetyką języka. Dodatkowo książka kusi ciepłymi, jasnymi 
kolorami okładki, która musi przyciągnąć wzrok na półce księgarni oraz budzi szacunek 
staranną redakcją. Zawarte w niej informacje są cenne zarówno dla nauczycieli, 
wychowawców, rodziców, jak i czytelników, którzy po prostu zapragną poszerzyć swoją 
wiedzę o świecie. 

Kamila Stępień-Kutera 

 

 

 

Jadwiga Mielczarek  
nauczyciel konsultant 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

,,ORGANIZACJA  I  PLANOWANIE  

PRACY  PEDAGOGICZNEJ  NAUCZYCIELA 

KLAS  I–III  W  SYSTEMIE  ZINTEGROWANYM” 

– CZĘŚĆ I – 

oncepcja kształcenia zintegrowanego ukazuje 
nie tylko bogaty i zarazem bardzo zróżnicowany 
obraz rzeczywistości edukacyjnej, ale skłania do 

refleksji dotyczącej samej istoty, warunków i konsekwencji 
zmian. Temat kształcenia zintegrowanego nadal wzbudza 
wiele skrajnych emocji wśród badaczy i praktyków 
edukacji małego dziecka. 

 Przeobrażenia, które dokonują się w Polsce oraz re-
forma systemu oświaty nakładają na nauczyciela nowe za-
dania i obowiązki.  

Współczesny nauczyciel musi ustawicznie poszerzać 
wiedzę, doskonalić swój warsztat pracy, dążyć do samo-
realizacji, nie ma tu miejsca na rutynę, przyzwyczajenia. 
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