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Dlaczego ŻABI SKOK?

Grażyna Szczepańczyk
KPCEN w Bydgoszczy

DLACZEGO ŻABI SKOK?
Zachęćmy dzieci do rozejrzenia się po otoczeniu, do wyłonienia problemów ekologicznych
nurtujących najbliższe, takie na żabi skok, środowisko dzieci, zachęćmy do ustalenia listy
działań i wdrożenia ich w życie. O właśnie ŻABI SKOK! Taką nazwę nadajemy projektowi! Jaki
związek ma ten zwrot frazeologiczny z przesłaniem projektu?

Skojarzeń jest wiele:

ŻABI SKOK… żaba jest bohaterką opowiadań.

ŻABI SKOK… coś na wyciągnięcie ręki – najbliższe otoczenie, w którym można realizować
proste, ale skuteczne działania.

ŻABI SKOK… głośny, słyszalny rechot, szczególnie na wiosnę – niech o działaniach dzieci
będzie słychać, niech będzie o nich głośno i to nie tylko na wiosnę.

ŻABI SKOK… skok – działanie gangu – Genowefa jest hersztem takiego gangu.

ŻABI SKOK… taktyka żabich skoków! W Wikipedii jest napisane: taktyka walki wymyślona
przez generała Douglasa MacArthura i wykorzystywana przez Siły Zbrojne Stanów
Zjednoczonych w czasie wojny na Pacyfiku z Japończykami od 1943. Polegała ona na
opanowywaniu po kolei strategicznie najważniejszych wysp na drodze do Japonii,
przerywana przygotowaniem baz lotniczych i morskich na zdobytych terenach w celu
zaatakowania następnego archipelagu. Przyspieszyło to znacznie wygraną wojsk
amerykańskich. To jest sugestia do rodzącego się projektu! Działaj małymi, ale
skutecznymi krokami! Będzie wygrana! Środowisko może być uratowane!

Podobno na świat można spojrzeć z różnych perspektyw m.in. z dołu, z perspektywy żaby.
Zmiana perspektywy patrzenia pozwala ujrzeć świat, jego problemy w innym świetle. To
stwierdzenie też bardzo pasuje do projektu ŻABI SKOK! Popatrzmy z dziećmi na nasz świat i
jego ekologiczne bolączki z przyziemnej perspektywy, bardzo blisko ziemi, po której stąpamy.

I wreszcie okazuje się, że nawet w fotografii używa się sformułowania żabia perspektywa, co
oznacza ujęcie polegające na ustawieniu obiektywu poniżej środka fotografowanego obiektu.
Obiekt sprawia wówczas wrażenie większego niż jest w rzeczywistości. Może dostrzeżemy
niewidoczne wcześniej elementy, może nasz „obiekt” działań zobaczymy w powiększeniu,
wyraźniej?
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