
„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. 

 Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.” 

Albert Einstein 

INNOWACJA  „COŚ NA ŁAWCE” 

 

Od października 2021 roku w klasie 1c będzie realizowana innowacja organizacyjno – 

metodyczna, która będzie kontynuowana do czerwca 2024 roku. 

 Innowacja ma wzbudzić u  uczniów naturalną ciekawość, zainteresowanie nauką, dać  

przyjemność i pozwolić na samodzielne odkrywanie świata. Nowatorskim rozwiązaniem 

będzie zastosowanie „rekwizytu” jako wprowadzenia do zajęć oraz wykorzystanie elementów 

planu daltonskiego. „Coś na ławce” ma wprowadzić pewną tajemniczość, zagadkę, która 

wpłynie na zainteresowanie dzieci tym, co będzie się działo na lekcjach. Zajęcia innowacyjne 

będą odbywały się w piątki. W tym dniu uczniowie na swojej ławce znajdą przedmiot lub 

teczkę, w której będą pomoce potrzebne do zajęć w tym dniu. Trzy zasady daltońskie to: 

odpowiedzialność, samodzielność i współpraca. Pracując z wykorzystaniem planu 

daltońskiego uczniowie mają możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów, 

samodzielnego wykonywania zadań i poszukiwania właściwych rozwiązań. Taka praca 

bardzo dobrze działa na motywację. Dzieci z chęcią podejmują wyzwania wymagające ich 

aktywności. Dzięki wspieraniu samodzielności uczą się obchodzić z własnymi 

możliwościami. Uczniowie sami zdecydują w jakiej  kolejności i w jakiej formie wykonają 

pracę. Będą mogli pracować w grupach, parach lub samodzielnie. Planowane pracy ułatwi 

wykorzystanie zegara daltońskiego, która pomaga dzieciom zrozumieć upływający czas.  

Uczniowie będą pracowali wg instrukcji, jaką znajdą na ławce. Dzięki temu nauczą się 

planowania własnej pracy i będą mogli pracować we własnym tempie. Nauczyciel będzie 

tylko obserwatorem i doradcą, w razie potrzeby udzieli rad,  wskazówek i będzie mógł 

wspomóc uczniów potrzebujących pomocy.  

 Dzieci uczą się przez zabawę, nie wiedząc kiedy to się dzieje, dlatego w czasie zajęć 

będą wykorzystywane gry stworzone do celów edukacyjnych na platformie Wordwall, 

Genially, Learning Apps. Zajęcia będę się odbywały w ruchu - na placu szkolnym, boisku czy 



w pobliskim lesie, jednak zawsze wstępem będzie „coś”, co uczniowie znajdą w tym dniu na 

ławce. Poprzez innowację będziemy rozwijać kreatywność i pomysłowość.  

Pierwsze zajęcia z okazji Dnia Uśmiechu odbyły się 1 października. 
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