
  INNOWACJA  PEDAGOGICZNA PT. „LUBIMY DZIAŁAĆ I TWORZYĆ”   

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  W  SMOŁDZINIE 

 

Nazwa innowacji/temat Lubimy działać i tworzyć 

Imię i nazwisko autora 

lub zespołu autorskiego 

Ewa Sokołowska 

Imię i nazwisko 
osoby/osób 

wdrażających innowację 

Ewa Sokołowska 

Czas trwania innowacji XI 2018 r.- VI 2019 r. 

 

Rodzaj innowacji 

pedagogicznej 

(właściwe podkreślić) 

Osoby objęte działaniami 

(właściwe podkreślić) 

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją 

(właściwe podkreślić 

•   programowa 

• organizacyjna 

•    metodyczna 

•        mieszana 

• jeden oddział lub grupa 

uczniów 

• więcej oddziałów 

• wszystkie oddziały 

• wybrane zajęcia edukacyjne 

• wszystkie zajęcia edukacyjne 

• jeden przedmiot nauczania 

• więcej przedmiotów nauczania 

 

Opis innowacji pedagogicznej 

Uzasadnienie potrzeby 

innowacji 
Innowacja będzie wprowadzona w klasie V B szkoły podstawowej na 

lekcjach plastyki (w korelacji z niektórymi lekcjami techniki), oraz 

na kółku plastycznym (zajęcia dodatkowe dla chętnych uczniów raz 

w tygodniu). 

Z moich obserwacji w czasie lekcji plastyki, zauważyłam duży potencjał 

plastyczny tkwiący w uczniach, jednak nie jest on wystarczająco 

rozbudzony (pomimo sporego zaangażowania i entuzjazmu dzieci). 

Moim zdaniem jedną z przyczyną może być to, że dzieci w większości 

rozpoczęły naukę szkolną jako sześciolatki (objęte zostały reformą 

obniżającą wiek rozpoczęcia nauki) i ich tempo pracy jest wolniejsze. 

 Odbiera to dzieciom spontaniczną ekspresję w czasie procesu 

twórczego,   co może mieć wpływ na zahamowanie postawy twórczej 

oraz zaniżoną samoocenę. 

Uważam, że właściwie rozbudzony potencjał tkwiący w dzieciach, dałby 

duże możliwości i motywację do działania i tworzenia w wyrażaniu 

własnej ekspresji plastycznej, tj. wydobycia z dzieci sił i pozytywnej 

energii, które pomogą im we własnym rozwoju. 

Cele innowacji 

pedagogicznej 

Cel główny to poszukiwanie motywacji do tworzenia i wyrażenia 

własnej ekspresji plastycznej oraz rozwijanie pozytywnego myślenia. 

Cele szczegółowe: 

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych 

• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej 

• wdrażanie do aktywnego i twórczego działania (np. udział w 

konkursach plastycznych,  wykonanie prac użytecznych na rzecz 

szkoły:pomoc przy wykonaniu szkolnej dekoracji, opieka nad szkolną 

Galerią Art) 

• rozwijanie samodzielności, wytrwałości oraz umiejętności 



planowania 

• zachęcanie do łączenia różnych technik i materiałów 

• rozwijanie sprawności konstrukcyjno- manualnych, umiejętne 

operowanie narzędziami i materiałami 

• podnoszenie sprawności manualnych, tak zwanej „motoryki 

małej” 

• usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej 

• obcowanie ze sztuką (wycieczka do miejscowej galerii) 

Spodziewane efekty Efekty będą wynikiem realizacji założonych celów. 

Spodziewane efekty innowacji: 

• wzrost samooceny i samoakceptacji 

• uczniowie znają różnorodne techniki plastyczne i umieją je 

wykorzystać w praktyce 

• potrafią współpracować w grupie 

• uczniowie potrafią wyrazić swoje emocje w sposób twórczy 

( rozwój swobodnej ekspresji) 

• aktywny udział uczniów w konkursach plastycznych oraz 

różnych działaniach plastycznych 

• uczniowie włączają się aktywnie w kreowanie pozytywnego 

wizerunku szkoły 

 

Opis innowacji Innowacją zostaną objęci wszyscy uczniowie w klasie V B na lekcjach 

plastyki . Dodatkowo raz w tygodniu część uczniów będzie uczęszczała 

na zajęcia koła plastycznego. Podczas lekcji uczniowie będą poznawać 

różne techniki plastyczne, w szczególności  technikę kolażu 

(wycinanie,zszywanie, sklejanie, łączenie ze sobą różnorodnych 

materiałów).Ponadto będą pracować w technikach takich  jak: 

• papieroplastyka 

• masa solna 

• pastela olejna 

• wycinanka 

• finger painting (malowanie palcami) 

• praca w drewnie (dla chętnych uczniów) 

Procedury osiągania celów: 

Formy i metody pracy będą dostosowane do możliwości i potrzeb 

uczniów: 

• metoda powolnego stopniowania trudności 

• metoda ciągłości oddziaływań 

• metoda projektu 

Zajęcia będą prowadzone w dwóch formach: indywidualnej i 

grupowej. 
Metoda indywidualna – w myśl zasady, że każdy uczeń jest ważny jako 

jednostka o indywidualnych możliwościach i potencjale twórczym. 

Metoda grupowa – jest to praca podczas wykonywania projektu. 

PROBLEMATYKA  ZAJĘĆ: 

Tematy lekcji prowadzone są zgodnie z podstawą programową. 

LISTOPAD – chętni uczniowie przygotują karmniki dla ptaków w 

ramach projektu „Przyjaciele zwierząt- edycja 2018”. 

Uczniowie wykonają na podstawie własnych obserwacji „Pejzaż 

jesienny” techniką kolażu. Przygotują prace do ekspozycji w szkolnej 



Galerii Art. 

Wykonają kotyliony z okazji Święta Niepodległości. 

GRUDZIEŃ- wykonają kartki świąteczne własnego pomysłu techniką 

kolażu, które zostaną wystawione na szkolnym kiermaszu. 

Uczniowie przekażą wykonane karmniki na aukcję w celu wspomożenia 

Schroniska dla Zwierząt w Słupsku. 

Metodą projektu wykonają w grupach łańcuch choinkowy w celu 

ustrojenia szkolnych korytarzy. 

STYCZEŃ-LUTY- przedstawianie ludzi, zwierząt,roślin, rzeczy i 

zjawisk w pracach dowolnych i inspirowanych 

MARZEC- KWIECIEŃ- praca w grupach metodą projektu - 

„Wykonanie plakatu” promującego szkolną akcję charytatywną PODAJ 

ŁAPĘ (7). 

Wykonanie stroików świątecznych wielkanocnych. 

Spotkanie z przedstawicielem oddziału KRUS-pogadanka nt. 

Bezpiecznych zabaw w gospodarstwie wiejskim. 

MAJ 

Udział uczniów w konkursie profiaktyczno- plastycznym 

zorganizowanym przez oddział KRUS. 

Wyjście na wystawę do galerii w Smołdzinie. 

CZERWIEC 

Wykonanie elementów dekoracji z okazji zakończenia roku szkolnego. 

Sposoby ewaluacji Zadaniem ewaluacji będzie sprawdzenie przydatności zajęć poprzez 

uzyskanie informacji, czy założenia i cele innowacji zostały osiągnięte. 

Forma uzyskania informacji nastąpi poprzez obserwację i wnioski z niej 

wyniesione, rozmowy z dziećmi i nauczycielami. 

W celu zebrania danych będą brane pod uwagę wywiady, rozmowy, 

stopień zaangażowania dzieci oraz wytwory prac uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 


