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Metoda Charlesa Blissa jako sposób komunikacji 
w grupie przedszkolnej -  innowacja pedagogiczna 

pt. W  za c h w y c ie  c iszy  b u d z i s ię  p ię k n o  s tó w  -  w  p ię k n ie  s tó w
za syp ia  c isza

STRESZCZENIE

W artykule prezentuję rozważania na temat komunikowania się ludzi i trudności w tym 
obszarze. Szczególną uwagę zwracam na jedną z metod komunikacji alternatywnej 
Charlesa Blissa, stworzonej pierwotnie dla dzieci, które nie potrafią posługiwać się 
mową ze względu na znaczne zmiany artykulacyjne, uniemożliwiające prawidłowe 
wykształcenie się umiejętności mowy, osoby z uszkodzonym ośrodkiem mowy w móz
gu oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym. Odnosząc się do zmian współczesnej 
edukacji i coraz większych emocjonalnych problemów, z którymi borykają się dzieci, 
zaprezentuję innowacyjny sposób interpretacji i wykorzystania symbolicznego syste
m u komunikacji Blissa do pracy z dziećmi, których zaburzenia komunikacji wynikają 
z problemów w obszarze emocjonalno-społecznym. Innowacja pt. W zachwycie ciszy 
budzi się piękno słów -  w pięknie słów zasypia cisza została stworzona przez nauczycielki 
przedszkola -  Panią Iwonę Reczuch i Panią Lilię Łukasik-Hutyrę -  i jest stosowana 
w pracy codziennej jako sposób komunikowania się i prowadzenia zajęć. W artykule 
wskazuję na efektywność stosowania innowacji pedagogicznej w wielu obszarach 
funkcjonowania dziecka.

Słowa kluczowe: komunikacja, komunikacja alternatywna, system symboli, innowacja 
pedagogiczna, edukacja przedszkolna.

Wprowadzenie

Porozumiewanie się ludzi to bardzo ważny aspekt życia i forma społecznego zachowania 
się człowieka. Dzięki temu ludzie wyrażają swoje myśli, odczucia, wywiązują się ze swoich 
ról i funkcji. Jednak bywa, że w środowisku społecznym funkcjonują osoby, które z różnych 
powodów wykluczone są z możliwości porozumiewania się. Jednym z nich są zaburzenia 
w komunikowaniu się. Mają one poważne konsekwencje w rozwoju fizycznym, emocjo
nalnym, poznawczym, ale przede wszystkim społecznym. Osoby, które wykazują te prob
lemy, należy otoczyć wsparciem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Podstawową
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formą takiego wsparcia jest komunikacja alternatywna i wspomagająca, która jest sposobem 
porozumiewania się przy użyciu komunikatów niewerbalnych bądź substytutów mowy1. 
Przykładami alternatywnych form komunikacji są znaki manualne, graficzne, kod Morse’a, 
pismo itp. Taka forma komunikacji jest stosowana wobec osób pozbawionych umiejętno
ści mówienia. Komunikacja wspomagająca (bądź uzupełniająca) polega na użyciu środków 
komunikacji, które mają wzmocnić i uzupełnić mowę1 2. Są one przedmiotem zainteresowań 
pedagogiki specjalnej.

W Polsce rozwój ośrodków i szkół terapeutycznych3 przypada na lata osiemdziesiąte 
i dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku. W ostatnim czasie nastąpił progres w tym obsza
rze, powstało wiele stowarzyszeń. Nauczyciele i terapeuci mają dostęp do różnorodnych 
szkoleń i kursów podnoszących ich kwalifikacje. Jedno z nich -  Stowarzyszenie „Mówić 
bez słów” -  jest prężnie działającą organizacją, która prowadzi działalność projektującą, 
szkoleniową, wydawniczą i upowszechniającą kompleksową pomoc osobom niemówiącym4.

Zasadniczo komunikacja alternatywna i wspomagająca jest skierowana do osób, które 
mają trudności w zakresie mowy. Jednak w swojej praktyce spotkałam się z modyfikacją 
jednego z systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej autorstwa Charlesa Blissa. 
Modyfikacja ta została opracowana w formie innowacji pedagogicznej pt. W zachwycie ciszy 
budzi się piękno słów -  w pięknie słów zasypia cisza5 i jest skierowana do dzieci w wieku 
przedszkolnym. Ma ona na celu wspomóc dzieci, których kłopoty z komunikacją wynikają 
z problemów społeczno-emocjonalnych. Zanim omówię jej założenia i sposoby aplikacji, 
opiszę podstawy metody Blissa.

Anna Duda-Łyszczyk

System komunikacji Charlesa Blissa

Charles Bliss (1897-1985) to twórca Systemu Symboli uznawanego dzisiaj za system komu
nikacji alternatywnej i wspomagającej6 dla dzieci z zaburzonym rozwojem mowy. System 
symboli rozwijał się stopniowo w latach 1942-1962, a pierwotnie miał na celu ułatwie
nie komunikacji w ramach międzynarodowych spotkań, w trakcie których Bliss zauważył 
bariery językowe pomiędzy ludźmi różnych narodowości. Oryginalny system komunika
cji Blissa posiada około 3000 haseł, które reprezentują ponad 6000 słów i jest stosowany 
w ponad 30 krajach.

System Komunikacji Symbolicznej Blissa to sposób porozumiewania się za pomocą 
rysunków, które przedstawiają poszczególne słowa. Symbole są przedstawione w postaci 
figur geometrycznych, z których każda ma określone znaczenie. Bliss stworzył słownik skła
dający się z 26 form graficznych, z których większość to figury geometryczne, linie, łuki, kąty

1 Z. Gryszka-Mędrek, Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji u dziecka 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Logopedia Silesiana” 2012, nr 1, s. 140-145.

2 S. Tetzchner, H. Martinsen, Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów poro
zumiewania się, Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”, Warszawa 2002, s. 7-8 .

3 Z. Gryszka-Mędrek, op. cit., s. 142.
4 S. Tetzchner, H. Martinsen, op. cit., s. 7.
5 Innowacja pedagogiczna została opracowana przez nauczycielki pracujące w Przedszkolu Publicz

nym nr 4 w Jaworze Iwonę Reczuch i Lilię Łukasik- Hutyrę we wrześniu 2017 r.
6 Z. Gryszka-Mędrek,op. cit., s. 141.
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oraz takie oznaczenia jak cyfry i operatory matematyczne7. Można je ujmować w kategorie, 
poprzez oznaczenia kolorami, wyodrębniając w ten sposób na przykład części mowy. System 
ten jest przemyślany i tworzy logicznie spójny układ, który pozwala budować nawet całe 
zdania. Do prostego symbolu o szerokim pojęciu znaczeniowym dodaje się kolejny element 
graficzny, który go dookreśla bądź zmniejsza zakres znaczenia. Każdy z symboli zawiera 
także podpis, który ułatwia komunikowanie się z osobami posiadającymi zdolność mowy.

W systemie komunikacji Blissa używa się symboli ideograficznych8, piktograficznych9 oraz 
oderwanych10 11, co pozwala na wyrażenie nawet skomplikowanych treści, uczuć oraz abstrak
cyjnych myśli. Niezbędną pomocą do komunikowania się są tablice komunikacyjne, tworzone 
przez specjalistów, które są zgodne z indywidualnymi potrzebami i preferencjami osoby, która 
będzie ich używać. Ze względu na różnice rozwojowe każdemu dziecku określa się indywidu
alną ścieżkę rozwoju. Komunikowanie się za pomocą tablicy rozpoczyna się od ograniczonej 
liczby symboli. Nie można stwierdzić, ile symboli i w jakim czasie opanuje dana osoba. Wpływ 
na to ma wiele czynników, a miarą sukcesu nie jest ilość wyuczonych symboli, lecz umiejęt
ność przekazywania przez dziecko myśli czy też spontaniczna rozmowa.

Prezentowany sposób porozumiewania się ma uniwersalny charakter, przez co nie ograni
cza się do jednego języka, a daje możliwość komunikowania się nawet osobom różnych naro
dowości. Charakteryzuje się on elastycznością, co pozwala na poszerzanie słownictwa zgodnie 
z możliwościami intelektualnymi i społecznymi. System Blissa nie jest językiem mówionym, 
lecz daje możliwość czytania znaków w dowolnym, wybranym przez siebie języku natural
nym. Pozwala to na komunikację osób z trudnościami w porozumiewaniu się ze światem 
zewnętrznym.

Do Polski metoda komunikacji symbolicznej Blissa trafiła w 1987 roku z myślą o tych oso
bach, które nie potrafią posługiwać się mową. Do tej grupy zaliczane są osoby ze znacznymi 
zmianami artykulacyjnymi, które uniemożliwiają prawidłowe wykształcenie się umiejętności 
mowy, osoby z uszkodzonym ośrodkiem mowy w mózgu oraz z mózgowym porażeniem dzie
cięcym. Inicjatorem wprowadzenia do polskich szkół komunikacji symbolicznej była Anna 
Lechowicz, która odwiedziła Hinterweg Schule w Hamburgu oraz szkołę dla uczniów niepeł
nosprawnych ruchowo w Niemczech, gdzie omawiana metoda była stosowana. Po szkoleniu 
polskich nauczycieli z zakresu komunikacji tym systemem był on stopniowo wprowadzany 
do polskich placówek dla dzieci z niepełnosprawnościami11. Należy podkreślić, że był to prze
łomowy moment dla polskiej edukacji dzieci z niepełnosprawnością, gdyż system komunikacji 
Blissa był pierwszym systemem komunikacji alternatywnej12 w naszym kraju.

Metoda Charlesa Blissa jako sposób komunikacji w grupie przedszkolnej...

7 A. Lechowicz, System komunikacji symbolicznej Blissa [w:] Alternatywne i wspomagające metody 
komunikacji, red. J. J. Błeszyński, wyd. 3, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017 s. 412-416.

8 Oznaczanie rzeczy i pojęć abstrakcyjnych za pomocą odpowiadających im znaków graficznych 
lub symboli: ibidem, s. 413.

9 Oznaczają realne przedmioty: ibidem, s. 413...
10 Symbole są abstrakcją, złożoną z kilku elementów. Wymagają oderwania się od konkretu.
11 W. Loebl, Szkic rozwoju wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce [w:] Alternatywne 

i wspomagające metody..., s. 23-27.
12 Komunikacja wspomagającajest definiowana jako proces wspomagania zdolności mówienia, alter

natywna zaś -  jako proces przyswajania zastępczych sposobów dla zapewnienia substytutu braku mowy 
dźwiękowej. Obecnie operuje się skrótem AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication), 
który stał się standardem powszechnie używanym dla opisu tej dziedziny komunikacji alternatywnej 
i wspomagającej: ibidem, s. 21.
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W  zachw ycie ciszy budzi się  p iękn o  słów  -  w  p iękn ie  słów  zasypia cisza.
Innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem metody Blissa

Innowacja pt. W zachwycie ciszy budzi się piękno słów -  w pięknie słów zasypia cisza została 
stworzona przez nauczycielki -  Iwonę Reczuch i Lilię Łukasik-Hutyrę -  pracujące w Przed
szkolu Publicznym nr 4 w Jaworze. Autorki innowacji na pytanie o jej źródło odpowiedziały, 
że pomysł pojawił się: „z miłości do dzieci i pracy twórczej, dającej dobre i trwałe efekty”. 
Natomiast inspiracją do stworzenia tej innowacji pedagogicznej była specyfika grupy, w któ
rej pracują nauczycielki i chęć zrozumienia dziecięcych emocji oraz zachęcenia dzieci 
do otwarcia się przed rówieśnikami. Nauczycielki wyodrębniły następujące problemy, które 
skłoniły je do poszukiwania alternatywnych rozwiązań:
• problem komunikacyjny w grupie polegający na trudnościach w wyrażaniu siebie, swoich

emocji i radzenia sobie z nimi oraz otwarciem na świat społeczny, na innych ludzi;
• zaburzenia poszczególnych dzieci w sferze emocjonalno-społecznej.

Powyższe motywy są ściśle związane z celami, jakie wyznaczyły sobie nauczycielki. 
W swoich wypowiedziach podkreślają: „Jakże ciężko dziecku nieśmiałemu wejść w dobrą 
interakcję z rówieśnikiem, chociaż na tym poziomie wydaje się to występować szybciej niż 
w linii dziecko -  dorosły. Jak dziecko może komunikować się z dorosłym, kiedy ciężko mu 
przełamać strach przed tym, co nowe, przed otoczeniem, przed słowem?”.

Cel wprowadzania innowacji pedagogicznej został zaczerpnięty z Programu Wychowania 
Przedszkolnego „Rośnij z Didasko” i brzmi następująco: „stworzyć warunki do aktywno
ści dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej, która to jest zdolnością dziecka 
do odczuwania, rozumienia, organizowania informacji dostarczanych przez zmysły (wzrok) 
z otoczenia oraz własnego organizmu...” 13. Stosowanie formy komunikowania się, która 
opiera się na komunikatach niewerbalnych, stwarza możliwość do odczuwania, a także poro
zumiewania się wszystkimi zmysłami oraz pozwala na wyrażanie indywidualności i własną 
interpretację świata.

Proponowana przez nauczycielki innowacja wiąże się także z osiąganiem przez dzieci 
umiejętności czytania. Dzieci mające problemy z prawidłową wymową bądź dzieci niemó- 
wiące (z różnych przyczyn) mają zazwyczaj słabo rozwinięty słuch fonematyczny, przez 
co mają problem z wyodrębnianiem głosek. W związku z tym symbole Blissa mogą być 
dla nich pomocą podczas nauki czytania oraz w okresie przygotowawczym do osiągnięcia 
tej umiejętności. Rysunki i piktogramy pozwalają na budowanie zdań, dzięki którym można 
opisywać przeżycia oraz zdarzenia, a także prowadzić komunikację z innymi osobami. Waż
nym aspektem tej metody jest dostosowanie piktogramów do potrzeb i możliwości grupy 
oraz poszczególnych dzieci. Wiązało się to z przygotowaniem przez nauczycielki własnych 
rysunków/piktogramów zgodnie z nakreślonymi sobie zadaniami. Ponadto, według auto
rek innowacji, możliwość opisywania swoich stanów emocjonalnych za pomocą symboli 
pozwala -  także dzieciom -  na rozwinięcie własnej osobowości w zakresie związków spo
łecznych i znaczeń odnoszących się do najbliższego otoczenia.

Innowacja pedagogiczna stworzona na potrzeby tej grupy jest programowa i metodyczna, 
co oznacza, że spełnia wymogi Podstawy Programowej obowiązującej w przedszkolach.

13 R. Folejewska, Rośnij z  Didasko. Program wychowania przedszkolnego, DIDASKO, Warszawa 
2017, s. 18.



59

Treści dydaktyczne, których ona dotyczy, obejmują obszar społeczny i poznawczy. W obsza
rze społecznym treści wiążą się z kontaktami społecznymi i tworzeniem umów polegających 
na przełożeniu obrazu na słowo i słowa na obraz. Natomiast w obszarze poznawczym obej
muje ona aktywność językową dziecka wraz z niewerbalną komunikacją oraz odtwarzaniem 
kodu niewerbalnego za pomocą mowy. Nauczycielki starają się, aby dobór treści propono
wanych w ramach zajęć był adekwatny do poziomu rozwoju każdego dziecka, jego możli
wości poznawczych oraz indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Rozumując w ten sposób, 
można domniemywać, że metoda Blissa zastosowana w tej formie wspiera aktywność dzieci 
i zapewnia im prawidłowe warunki przy nabywaniu doświadczeń oraz samodzielną eksplo
rację świata.

Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otocze
niu, dlatego przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego 
rozumieniu. Według autorek innowacji, sprawdza się ona w grupie bardzo dobrze, a dzieci bez 
najmniejszych problemów stosują ją  w codziennych sytuacjach: „Dzieci wykorzystują możli
wości, jakie daje im komunikowanie elementami metody Blissa. Komunikacja niewerbalna, 
która -  kiedy istnieje potrzeba -  przeradza się w komunikację werbalną, natomiast, kiedy 
potrzeba wyciszenia -  to ona nam to daje. Nasze przedszkolaki mają możliwość porozumie
wania się w inny, zrozumiały sposób. Uczą się wzajemnej akceptacji, współpracy w grupie”.

Nauczycielki opracowały sposób wprowadzania metody. Ma ona charakter umowny, jed
nakże zawsze zapoczątkowuje go pomysł, który rodzi się w głowie nauczyciela bądź dzieci. 
Oznacza to, że każda emocja, wydarzenie, okoliczność może stać się zagadnieniem do zajęć. 
Następnie tworzy się piktogramy bądź wykorzystuje te, które zostały stworzone jako pierw
sze. Kolejnym krokiem jest tworzenie wyrazów, zdań, wyrażeń określających odczucia. 
Interpretacja przez dzieci prezentowanego zestawu piktogramów może być zupełnie inna 
niż w zamyśle nauczyciela. Z takiego układu wynikają różne interpretacje, choć ich ogólny 
sens pozostaje zgodny z intencją nauczyciela. Takie otwarcie na pomysły dzieci pomaga im 
wypowiadać się, a także czuć satysfakcję ze swoich przemyśleń i wypowiedzi, dzięki ujaw
nieniu otoczeniu swojej wyobraźni i spostrzeżeń, co prowadzi do pobudzania mowy. Na pod
stawie opracowanego układu piktogramów można prowadzić już wiele zajęć i aktywności, 
takich jak w codziennej pracy w przedszkolu.

Adekwatnie do sposobów wprowadzania metody wyodrębnia się następujące formy 
pracy tą metodą:
• cykliczne wprowadzanie pojedynczych symboli w grupach młodszych (w grupach star

szych można zacząć od całych zdań) -  zapoznanie z metodą;
• układanie przez dzieci własnych przemyśleń, zdań, wypowiedzi -  wzbogacanie słowni

ctwa;
• odczytywanie symboliki przez innych, scenki z elementami symboliki Blissa, pantomima;
• wypowiedzi za pomocą piktogramów podczas różnych przedsięwzięć przedszkol

nych -  współpraca, integracja;
• zagadki z piktogramami dla dorosłych, inne spojrzenie na symbolikę tej metody -  my

ślenie;
• całe opowieści z wykorzystaniem piktogramów -  wyobraźnia, pamięć;
• wiersze, piosenki -  tworzenie własnych utworów;
• samodzielne przemyślenia dotyczące ułożonych sekwencji, różnice w interpretacji, wery

fikacja -  wyobraźnia, myślenie, mowa;
Powyższe formy nie muszą przebiegać w przedstawionej kolejności, można zmieniać 

kolejność, pomijać, dokładać propozycje zajęć. Taka możliwość daje swobodę interpretacji

Metoda Charlesa Blissa jako sposób komunikacji w grupie przedszkolnej...
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i rozumienia komunikatów przez dzieci. Nie ma tu schematyczności, nie ma uporządkowanych 
reguł, natomiast jest miejsce na swobodę i własną refleksję. Dzieci mogą odpowiednio do swo
ich potrzeb interpretować komunikaty i samodzielnie wyrażać swoje emocje za ich pomocą.

Prezentowana innowacja pedagogiczna pozwala na podmiotowe traktowanie dzieci, 
a relacja nauczyciel -  uczeń ma charakter relacji partnerskiej. Dzieci mogą komunikować 
swoje potrzeby w ciągu dnia za pomocą znanych już sobie znaków, gestów i piktogramów. 
Poruszam tu ważną kwestię wprowadzania do komunikacji gestów, które odpowiadają zapi
som na piktogramie, a tym samym dotyczą jednej z najważniejszych kwestii w rozwoju 
społecznym dziecka -  porozumiewania się z najbliższym otoczeniem. Nauczycielki wska
zują na bardzo dużą wartość tej metody w tym obszarze. Pozwala ona na wyrażanie siebie 
i swoich emocji przez dzieci, które dotychczas miały z tym problem. To natomiast wpływa 
na akceptację siebie i daje poczucie bezpieczeństwa przed niewłaściwym zrozumieniem 
wysyłanych komunikatów przez odbiorcę.

Powyższe rozważania są zbieżne z efektami, jakie są wskazane przez autorki innowacji. 
W swojej pracy zauważyły one, iż ich innowacyjna praca wpłynęła na pobudzenie mowy: 
„poprzez odczytanie piktogramów, zachęcenie do wypowiedzi na dany temat, zachęcenie 
do rozwiązania zagadki, do odczytania i przedstawienia w sposób werbalny polecenia, 
prośby, zadania” oraz na wyciszenie dzieci: „wspaniała nauka autorelaksu, odpoczynku, 
ciszy, przygotowanie do nauki, zabawy, wyciszenie negatywnych emocji, zrozumienie siebie 
samego oraz potrzeb innych”.

Nauczycielki nie zauważają trudności we wprowadzaniu nowego sposobu pracy, gdyż 
w każdej grupie wiekowej metoda ta cieszyła się powodzeniem, „najpierw zaciekawieniem, 
skupieniem, ciekawością, próbą, akceptacją, na końcu satysfakcją”. Natomiast korzyści 
wynikających z wprowadzania tej alternatywnej formy porozumiewania się jest wiele. Pierw
szą i najważniejszą jest poczucie, że każdy człowiek ma prawo wyrażać to, co czuje i emocje 
bądź opinie każdego z nas są tak samo ważne: „nie zawsze najważniejsze jest nasze słowo, 
oczywiście mamy prawo wyrażać to, co czujemy, bardzo dobrze, gdyby nie było z tym prob
lemów, by umiejętnie to robić, ale nie jesteśmy najważniejsi w społeczeństwie, bo każdy ma 
prawo do wyrażania siebie”. W komunikacji obawiamy się często tego, jak odbiorą nas nasi 
współrozmówcy. W przypadku komunikatów niewerbalnych zwiększa się poczucie bezpie
czeństwa oraz poczucie własnej indywidualności: „jak pięknie jest komunikować się niewer
balnie, także wtedy, kiedy natężenie naszego głosu nie jest odbierane tak, jak trzeba”.

Przypomnę, że innowacyjne komunikowanie się z wykorzystaniem elementów symboliki 
Blissa daje możliwość wyrażania siebie poprzez gest, symbolikę, piktogram i muzykę. Roz
wija to wyobraźnię, uwagę, poczucie własnej wartości i sprzyja akceptacji siebie. W grupie, 
w której przeprowadzono innowację, zauważono, iż nastąpił progres w akceptacji różności 
u innych oraz akceptacji siebie nawzajem. Szczególnie poprawiła się sytuacja dzieci nie
śmiałych i wycofanych, które wyrażają siebie bez użycia słów.

Anna Duda-Łyszczyk

Zajęcia z wykorzystaniem innowacji pedagogicznej

Mając możliwość zetknięcia się z tą metodą na zajęciach otwartych, moją szczególną uwagę 
zwróciła łatwość nawiązywania relacji i komunikacji między nauczycielem a dziećmi. 
W trakcie obserwacji zauważyłam, że do wielu sytuacji potoczne powiedzenie „rozumiemy 
się bez słów” pasowało idealnie. Relacja przybrała zupełnie innych charakter w porównaniu 
z okresem przed wprowadzeniem innowacji -  była pełna spokoju, wyciszenia, akceptacji.
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Forma dyscyplinowania dzieci również miała charakter niewerbalnych komunikatów. Zdzi
wienie budzi jej efektywność.

Obserwując zajęcia prowadzone przez nauczycielki, można wyciągnąć wiele wniosków 
na temat samych autorek innowacji. Można je nazwać, stosując określenie nauczyciele- 
-refleksyjni praktycy14 z poczuciem pasji. Sposób, w jaki panie nauczycielki prowadzą grupę, 
jak wygląda ich wzajemna relacja i współpraca, znacząco wpływa na kontakty rówieśnicze 
w grupie. Wynika to z modelowania zachowań osób znaczących, którymi na tym etapie roz
wojowym są wychowawczynie.

Ostatnim zagadnieniem, które chciałabym podjąć, jest kwestia różnic i podobieństw inno
wacji pedagogicznej pt. W zachwycie ciszy budzi się piękno słów -  w pięknie słów zasypia cisza 
z metodą systemu komunikacji Blissa. Główną różnicą jest praca tą metodą z dziećmi w normie 
rozwojowej, o prawidłowym rozwoju intelektualnym. Pierwotnie metoda ta była skierowana 
do dzieci z problemami artykulacyjnymi, które uniemożliwiają prawidłowe wykształcenie się 
umiejętności mowy, do dzieci z uszkodzonym ośrodkiem mowy w mózgu oraz z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. Autorki określają związek pomiędzy tymi metodami jako własną 
interpretację elementów symboliki Blissa. Podobieństwo obu metod jest związane z pobudza
niem mowy u dzieci, jednakże w pierwotnej metodzie to zmiany rozwojowe i fizjologiczne 
utrudniają komunikację, natomiast autorki skupiają się na utrudnieniach komunikacyjnych, 
które wynikają z problemów emocjonalno-społecznych: „w naszych dzieciach nie ma prob
lemu z mową, ale jest problem z nieśmiałością, akceptacją siebie, podniesieniem własnych 
wartości, z tym, z czym młodzi ludzie miewają problemy już od wieku przedszkolnego”.

Również wprowadzana symbolika jest autorstwa nauczycielek. Opisując piktogramy, 
mówią, że: „są one naszą twórczą pracą podyktowaną wyobraźnią i potrzebami naszych 
dzieci, potrzebami zrealizowania własnych pomysłów”.

Metoda Charlesa Blissa jako sposób komunikacji w grupie przedszkolnej...

Rys. 1. Piktogramy autorstwa Pani Lilii Łukasik- Hutyra i Pani Iwony Reczuch

Nauczycielki samodzielnie tworzyły pomoce, piktogramy oraz scenariusze zajęć. Dotych
czas nikt nie wykorzystał symboliki Blissa do takiej formy komunikacji niewerbalnej, która

14 E. I. Lasek, T. Piątek, Wśród zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 92-93.
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ma na celu wspomóc rozwój społeczny zdrowych dzieci. Motywacją nauczycielek do dalszej 
pracy i rozwoju swoich innowacyjnych działań są efekty i reakcje dzieci na proponowane 
zmiany: „praca elementami symboliki Blissa dała nam satysfakcję, bo widzimy, ile dobra 
przynosi dzieciom, jakie w nich zachodzą zmiany”.

Podejmując trud zapoznania się z tą metodą, zadawałam sobie wiele pytań na temat sposo
bów komunikowania się dzieci i ich trudności w tym zakresie. Zważywszy na fakt, iż jestem 
czynnie pracującym nauczycielem-praktykiem, metoda ta wzbudziła moje zainteresowanie 
oraz odpowiedziała na wiele trudności, z którymi zmagałam się w swojej grupie podopiecz
nych. Za zgodą autorek wykorzystałam elementy komunikacji niewerbalnej z użyciem pikto
gramów i muszę zgodzić się ze stwierdzeniem, że jest to dobry sposób przekazywania ludziom 
wielu komunikatów, a także sposób na bardzo twórczą zabawę z dziećmi. Przedstawiam poni
żej przykładowy scenariusz zajęć dydaktycznych stworzony przez autorki innowacji.

Temat: Tworzyć, ale w  ciszy -  tak  też potrafię!

Cele ogólne -  rozwijanie dziecięcej aktywności językowej za pomocą kodu niewerbal
nego, używanie piktogramów jako komunikatów zastępujących słowa, łączenie mowy nie
werbalnej i werbalnej

Cele operacyjne
Dziecko:

• komunikuje wiadomości za pomocą języka ciała,
• improwizuje, przedstawiając według własnego pomysłu czynność wynikającą z zadania,
• wykonuje określone ruchy do piosenki oraz muzyki poważnej,
• układa z piktogramów zdanie, potrafi je odczytać,
• rozwija w sobie umiejętność komunikowania niewerbalnego,
• rozumie symbolikę komunikacji Blissa,
• doskonali swoją uwagę, koncentrację, pamięć oraz spostrzegawczość,
• potrafi współdziałać w grupie podczas zabawy.

Metody -  oglądowa, problemowa, aktywizująca, praktyczna.

Formy -  z całą grupą, indywidualna.

Przebieg
1. „Wesołe powitanie” -  zabawa rytmiczna. Nauczyciel rytmicznie wypowiada tekst 

powitania z równoczesnym wyklaskaniem rytmu, następnie wspólnie z dziećmi powtarza 
tekst:

„Dzień dobry, dzień dobry, witam Was.
Na wspólną zabawę, naszedł czas!”

2. „Tak to rozumiem!“ -  czytanie globalne, odczytywanie symboliki komunikacji Blissa. 
Nauczyciel wybiera z szablonów imię lub imiona dzieci oraz piktogram z metody Blissa. 
Dziecko rozumie powstałe zdanie i wykonuje zadanie w nim zawarte, improwizując: „Inga, 
Ignacy” (symbol Blissa, np. tańczy). Dziecko naśladuje tę czynność przy dźwiękach muzyki
A. Yollenweidera.
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3. „Troszeczkę ruchu” -  elementy komunikacji Blissa w czynnościach ruchowych. Za 
pomocą piktogramów komunikacji niewerbalnej Blissa dzieci wykonują określone czynności.

4. „Szła dzieweczka do laseczka” -  zabawa naśladowcza z pokazywaniem słów piosenki.
5. „Ułóż zdanie” -  zabawa dydaktyczna. Na początku nauczyciel prezentuje dziecku, 

na czym będzie polegała zabawa. Układa zdanie z wybranym imieniem, chętne dziecko 
odczytuje. Następnie dziecko za pomocą piktogramów układa zdanie według własnego 
pomysłu z wybranym imieniem dziecka. Wybrane dziecko odczytuje powstałe zdanie.

6. „Zima” -  A. Vivaldiego -  zabawa wyciszająca. Przy dźwiękach muzyki poważnej 
dzieci pokazują określone, zimowe czynności. Tworzą wspólnie jedną zimową opowieść bez 
słów.

7. Ewaluacja. Nauczyciel wyznacza zadanie. Dzieci, którym podobały się zajęcia, wyko
nują daną czynność, odczytując symbol Blissa.

Autorki: I. Reczuch, L. Łukasik- Hutyra

Miałam przyjemność być obserwatorem i uczestnikiem tych zajęć. W trakcie obserwacji 
zauważyłam łatwość nawiązywania komunikacji, zaangażowanie dzieci i aktywność wyra
żaną w ciszy. Doświadczenie ciszy w takiej formie było bardzo inspirującym zjawiskiem, 
które bezpośrednio wpływało także na moje poczucie wyciszenia i bezpieczeństwa. W pracy 
autorek innowacji widoczna jest miłość i praca twórcza, o której mówiły, kiedy określały 
źródło swojej inspiracji, natomiast efekty tej pracy można zaobserwować w funkcjonowaniu 
małej grupy społecznej, w której pracują.

Metoda Charlesa Blissa jako sposób komunikacji w grupie przedszkolnej...

Zakończenie

Potrzeby wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci są bardzo duże. Jednym 
z powodów, dla których powstała prezentowana w artykule innowacja, była właśnie spe
cyfika grupy dzieci i ich problemy emocjonalno-społeczne. Jako praktykujący nauczyciel 
pozwolę sobie stwierdzić, że w dzisiejszych czasach takich potrzeb i dzieci jest coraz więcej, 
zatem należy szukać różnorodnych propozycji wsparcia i form pomocy dla podopiecznych. 
Po analizie teoretycznej oraz obserwacji zajęć prowadzonych w ramach innowacji z całą 
pewnością mogę zarekomendować tę metodę jako sposób wspierania dzieci w rozwoju spo
łecznym i emocjonalnym. Innowacja pedagogiczna pt. W zachwycie ciszy budzi się piękno 
słów -  w pięknie słów zasypia cisza ma charakter nie tylko terapeutyczny, ale jest także 
doskonałą formą zabawy i integracji grupy.
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SUMMARY 

Anna Duda-Łyszczyk

Charles Bliss method as a way of communication in pre-school-pedagogical 
innovation entitled: In awe o f  silence wakes up the beauty o f words-in the beauty 

o f words falls asleep silence

This paper contains reflections on communication of people and difficulty in this area. 
Particular attention is paid to one of the communication methods originally developed 
by Ch. Bliss for children who are not able to use speech due to significant changes 
in articulation, which prevents them from developing their speaking skills, people with 
a damaged speech center in their brains, and cerebral palsy. By making a reference 
to the changes occurring in contemporary education and the increasing emotional prob- 
lems faced by children the author presents an innovative way of interpreting and using 
the symbolic system of communication developed by Bliss in work with children af- 
fected by communication disorders resulting from their emotional and social problems. 
The innovation In awe o f  silence wakes up the beauty o f  words-in the beauty o f  words 

falls asleep silence was created by two kindergarten teachers Iwona Reczuch and 
Lily Lukasik-Hutyra and it is used in the daily work as a way of communicating and 
conducting lessons with children . In this paper, the author points out to the efficiency 
of pedagogical innovation in many areas of children’s functioning.

Key words: communication, alternative communication, the system of symbols, peda
gogical innovation,pre-primary education.
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