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W roku szkolnym 2010/2011 na zajêciach pozalek-
cyjnych, które odbywa³y siê w Szkole Podstawowej nr 2
w Miastku, wdro¿y³am innowacjê pedagogiczn¹  pt.
Ka¿dy z nas jest inny � czyli bawimy siê i uczymy
razem�.

Sk¹d wziê³a siê potrzeba tej innowacji?
Samotno�æ, niepewno�æ siebie i nie�mia³o�æ to uczu-

cia, które czêsto towarzysz¹ dzieciom i z którymi nie
potrafi¹ sobie one poradziæ. Otoczone rówie�nikami, za-
mykaj¹ siê w swoim �wiecie, unikaj¹ kontaktów z inny-
mi, choæ tak naprawdê marz¹ o nich, obserwuj¹c czêsto
z daleka zabawy innych dzieci.

Z³o�æ, zazdro�æ, z³o�liwo�æ i agresja to emocje, które
s¹ zazwyczaj g³ównym powodem konfliktów w klasie.
Wykorzystuj¹c je, dzieci próbuj¹ czêsto okre�liæ swoje
miejsce w strukturze klasowej, staraj¹ siê zostaæ osob¹
znacz¹c¹ dla innych. Wzoruj¹ siê na bohaterach filmów
i ogl¹danych bajek, w których najczê�ciej ten, kto jest
silny i pewny siebie wygrywa.

Ogromne znaczenie w spo³eczno�ci szkolnej ma
wzajemne poznanie siê dzieci. U³atwia to nawi¹zywa-
nie kontaktów i sprzyja osi¹gniêciu wspólnych celów oraz
akceptacji norm, bêd¹cych warunkiem integracji dane-
go zespo³u. Prze³amywanie onie�mielenia, wzajemne
bli¿sze poznanie siê, zapamiêtywanie oraz u¿ywanie
imion kolegów i kole¿anek to problemy, z którymi naj-
czê�ciej borykaj¹ siê dzieci.

Innym problemem jest tolerancja. Nie jest to ³atwe,
gdy¿ dzieci przychodz¹ z gotowymi, czêsto negatywny-
mi nastawieniami wobec �innych�. Zaakceptowanie po-
gl¹dów, wierzeñ, upodobañ czy nawet wygl¹du drugiej
osoby, wymaga od nich du¿ej dojrza³o�ci. Jednak dzieci
w tym wieku s¹ wra¿liwe na krzywdê innych i sk³onne
do wspó³czucia, pod warunkiem, ¿e nauczymy je dobrze
rozpoznawaæ potrzeby i emocje innych osób. Tak wiêc,
nawi¹zywanie i utrzymywanie poprawnych kontaktów
z innymi dzieæmi, osobami doros³ymi, przedstawicielami
innej narodowo�ci, rasy czy osobami niepe³nosprawny-
mi, to umiejêtno�æ, któr¹ dziecko powinno nabyæ. Po-
zwoli to ma³emu cz³owiekowi spojrzeæ na dan¹ sytuacjê
z punktu widzenia osoby s³abszej lub pokrzywdzonej
i sprawi, ¿e spróbuje on zrozumieæ zachowania innych.

Bardzo wa¿nym elementem w rozwoju m³odego po-
kolenia jest znajomo�æ swoich praw. To one daj¹ dzie-
ciom poczucie bezpieczeñstwa, pewno�æ siebie oraz mo¿-
liwo�æ obrony przed atakami rówie�ników, starszych
kolegów i osób doros³ych.

Innowacja Ka¿dy z nas jest inny � czyli bawimy
siê i uczymy razem mia³a u�wiadomiæ dzieciom, jak
w prosty i naturalny sposób mo¿na nawi¹zywaæ kon-
takty spo³eczne w grupie, jak rozwi¹zywaæ konflikty oraz
budowaæ poczucie w³asnej warto�ci. Mia³a pomóc wi-
dzieæ siebie w sposób ca³o�ciowy i rozwin¹æ poczucie
w³asnej to¿samo�ci, poprzez wdra¿anie do samopozna-
nia i samooceny. Mia³a te¿ ukszta³towaæ postawê tole-
rancji dla pogl¹dów, uczuæ i zachowañ innych. Naja-
trakcyjniejsz¹ form¹ aktywno�ci dzieci mia³a byæ zabawa.
Dziêki niej mia³y nauczyæ siê wspó³dzia³ania w grupie
oraz odpowiedzialno�ci za ni¹.

Cele innowacji:
§ rozwijanie u dzieci postawy otwarto�ci, zrozumie-

nia, wra¿liwo�ci i tolerancji wobec innych osób,
§ zapoznanie z aktami prawnymi reguluj¹cymi prawa

dziecka i ucznia,
§ kszta³cenie umiejêtno�ci s³uchania innych, wspó³pra-

cy w grupie, rozwi¹zywania problemów, wzajemnej
komunikacji i wykorzystania wiedzy w praktyce,

§ dostrzeganie rado�ci z kontaktu z innymi dzieæmi,
§ niesienie pomocy osobom potrzebuj¹cym.

Tematyka realizowanych zajêæ:
1. Co to jest to¿samo�æ ka¿dego cz³owieka?
2. Poznajemy siebie i innych.
3. Wszystkie dzieci nasze s¹.
4. Czy inny, znaczy gorszy? � ba�ñ o �Brzydkim ka-

cz¹tku�.
5. Czy rêce mog¹ mówiæ?
6. Czy widzimy w ciemno�ci?
7. Szko³a wa¿nych praw.
8. Moje prawa, czyli prawa dziecka.

Metody nauczania:
§ problemowa,
§ æwiczenia,
§ projekt,
§ burza mózgów,
§ drama,
§ dzia³ania praktyczne,
§ dyskusje, pogadanki, opowiadanie,
§ praca z tekstem,
§ niedokoñczone zdania,
§ gier, zabawy ruchowe i dydaktyczne.

Formy pracy:
§ aktywno�æ indywidualna,
§ aktywno�æ grupowa,
§ aktywno�æ zbiorowa.

Wykorzystane pomoce dydaktyczne:
§ materia³y pi�miennicze i papiernicze,
§ k³êbki we³ny,
§ ilustracje z bajek,
§ teksty wierszy, opowiadañ,
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§ mapy,
§ statut szko³y,
§ Konstytucja RP,
§ streszczenie Konwencji o Prawach Dziecka,
§ ksi¹¿ka Janusza Korczaka �Król Maciu� Pierwszy�,
§ ba�ñ J. CH. Andersena �Brzydkie kacz¹tko�,
§ nagrania CD i magnetofonowe,
§ alfabet Braille�a i migowy,
§ w³asne opracowania,
§ �Gry i zabawy na lekcji� A. Dobrzyñska, M. Jurga
§ czasopisma, gazety.

Spodziewane efekty: Uczeñ:
§ zna sposoby komunikowania siê, przekazywania in-

formacji i wyra¿ania uczuæ,
§ zna elementy alfabetu Braille�a i jêzyka migowego,
§ potrafi obiektywnie oceniæ postêpowanie i zacho-

wanie swoje i kolegów,
§ zna regulaminy obowi¹zuj¹ce w szkole i � Konwen-

cjê Praw Dziecka�,
§ u�wiadamia sobie potrzebê tworzenia i zapisywania

praw,
§ potrafi opowiedzieæ o swoich odczuciach,
§ rozumie pojêcie �to¿samo�æ�,
§ potrafi byæ tolerancyjnym w stosunku do rówie�ni-

ków i innych ludzi,
§ wyra¿a swoim zachowaniem wra¿liwo�æ na krzyw-

dê innych,
§ jest otwarty, chêtnie pomaga innym,
§ potrafi odgrywaæ ró¿ne role,
§ wspó³pracuje w grupie,
§ aktywnie uczestniczy w grach i zabawach rucho-

wych,
§ wyra¿a swoim zachowaniem stosunek do osób nie-

widz¹cych i niedowidz¹cych,
§ potrafi w³a�ciwie zachowaæ siê wobec osób nies³y-

sz¹cych i niemówi¹cych,
§ potrafi s³uchaæ innych,
§ potrafi pokonywaæ napotkane trudno�ci,
§ potrafi dokonywaæ samooceny i oceny zachowañ

innych,
§ rozumie podstawowe normy ¿ycia spo³ecznego.

Zajêcia te by³y dobrowolne dla uczniów z klasy III a.
Ewaluacja zdobytych przez dzieci wiadomo�ci i umie-
jêtno�ci polega³a na obserwacji zachowañ w grupie,
wspólnym wykonywaniu gazetek, prac plastycznych,
rozmów z dzieæmi, obserwacji komunikacji werbalnej
i pozawerbalnej z rówie�nikami oraz ankiecie anonimo-
wej dla dzieci. Wobec powy¿szego mogê stwierdziæ, i¿
dziêki realizacji tematyki z zakresu innowacji zdecydo-
wana wiêkszo�æ dzieci:
§ potrafi³a nawi¹zaæ pozytywne relacje w grupie rówie-

�niczej oraz nazywaæ i okazywaæ swoje uczucia,
§ zrozumia³a pojêcie �to¿samo�æ�,

§ zrozumia³a pozytywny obraz w³asnego �ja�,
§ potrafi³a obiektywnie oceniæ postêpowanie i zacho-

wanie swoje i kolegów,
§ pozna³a i zrozumia³a przyjête normy, role w grupie

i spo³eczeñstwie,
§ chêtnie pomaga³a innym i wyra¿a³a swoim zacho-

waniem wra¿liwo�æ na krzywdê innych,
§ potrafi³a dokonywaæ samooceny i oceny zachowañ

innych,
§ wzbogaci³a swoj¹ wiedzê na temat niepe³nospraw-

no�ci,
§ zwiêkszy³a aktywno�æ na zajêciach.

Za³o¿one cele zosta³y osi¹gniête. Zapewni³y one
dzieciom przyjazne, bezpieczne i zdrowe warunki do dzia-
³ania indywidualnego oraz zespo³owego, rozwija³y sa-
modzielno�æ oraz odpowiedzialno�æ za siebie i grupê.
Dzieci chêtnie i z wielkim zaanga¿owaniem uczestni-
czy³y w naszych spotkaniach. Zajêcia te przyczyni³y siê
do integracji zespo³u klasowego i mia³y wp³yw na pod-
niesienie jako�ci pracy szko³y.ö

Barbara Widziñska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku
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Zuzanna  Fojcik - Laureatka
Szko³a Podstawowa nr 3 w ¯ywcu,, klasa 2

Kwiaty dla mamy
Kwiaty dla mamy rosn¹ najpiêkniej.
Narcyzy siê do mamy u�miechaj¹,

tulipany wró¿¹ jej szczê�cie,
stokrotki rozkwitaj¹ nawet

na jej sukience,
ró¿e rozwijaj¹ p³atki za jej ca³usy.
Kwiaty kwitn¹, bo mnie kochasz,

Mamusiu,
tak jak ja Ciebie.

�Poprowad� mnie przez zielone ogrody�.
Wybór wierszy i opowiadañ ...


