
Innowacyjna Jedynka 
 

 Przed współczesną szkołą stają coraz to nowe zadania dotyczące 

wszystkich sfer związanych z nauczaniem, wychowaniem. Nauczyciele 

zobowiązani są do weryfikacji dotychczasowych sposobów nauczania                       

i poszukiwania nowych niekonwencjonalnych metod.  

 Nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, 

mające na celu poprawę jakości pracy szkoły, to innowacje pedagogiczne. 

 Dzięki wsparciu dyrekcji, nauczycieli i akceptacji ze strony kuratorium            

w Szkole Podstawowej nr 1 udało się opracować trzy innowacje, które są 

wdrażane od 1 września 2014r. 

Rozumiem, co czytam 

Innowacja o charakterze programowym dla klasy szóstej została 

opracowana przez panią Gabrielę Czułno. 

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętności 

czytania ze zrozumieniem, to jedno z najważniejszych zadań nauczyciela                   

i szkoły na wszystkich etapach kształcenia. 

Czytanie jest nieodzownym czynnikiem przystosowania do warunków 

współczesnego życia. Towarzyszy uczeniu się, pracy zawodowej, prowadzeniu 

codziennych zajęć domowych, chwilom rozrywki oraz rozwiązywaniu wielu 

problemów życiowych. Umiejętność czytania jest jednym z zasadniczych 

warunków powodzenia ucznia w szkole i stanowi podstawę pracy 

samokształceniowej prowadzonej przez całe życie. 

Czytanie ze zrozumieniem, jest furtką, która otwiera ogromne możliwości 

kształcenia się i rozwijania własnej osobowości. Czytanie ma też wiele walorów 

wychowawczych. Zaspokaja ono potrzebę dziecka w sferze fantazji, rozwijania 

gustu literackiego, poszerzenia zainteresowań czytelniczych. Wdraża dziecko do 

potrzeby samodzielnego czytania przez całe życie oraz traktowania tej czynności 

jako źródła przyjemności. Trudności związane ze zrozumieniem i powolne 

tempo czytania nie sprzyja rozbudzeniu                i rozwojowi zainteresowań 

czytelniczych oraz wyrabianiu zamiłowania do obcowania z książką, lecz coraz 

bardziej je osłabia. 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym szkoły, dzieci                  

i ich rodziców opracowałam zasady innowacji. 

Głównym jej założeniem jest kształcenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem. 

We broaden our horizons - Poszerzamy swoje horyzonty 

Innowacja pedagogiczna dla uczniów klas czwartych opracowana przez 

panią  Martę Świerczyńską. 

Motywację do napisania niniejszej innowacji stanowią potrzeby uczniów 

klasy czwartej będących na półmetku nauki w szkole podstawowej                                  

i realizujących materiał stanowiący wyzwanie dla dzieci wdrożonych do pracy  

z językiem angielskim w klasach I-III. Ponadto zainteresowanie tematyką  

kultury krajów anglojęzycznych i samego języka angielskiego, a także  chęć do 



rozwijania umiejętności posługiwania się nim przez dzieci zainicjowały 

powstanie We broaden our horizons. Założeniem innowacji jest również 

bazowanie na tematyce bliskiej dzieciom wchodzącym w wiek dojrzewania, ich 

zainteresowań i problemów. 

Program ten jest również wynikiem potrzeby rozwijania przez uczniów 

umiejętności posługiwania się różnorodnymi strukturami gramatycznymi 

poznanymi w czasie lekcji języka angielskiego, jak również opanowania 

wiadomości leksykalnych i fonetycznych. Gramatyka i leksyka języka 

angielskiego oparta na ciekawych ćwiczeniach bazujących na tematyce życia 

nastolatków, wpleciona z elementami spontanicznego użycia języka będzie więc 

pozytywną formą nauki o charakterze innowacyjnym. Innowacja niniejsza 

powstała jako uzupełnienie lekcji języka angielskiego o dodatkowe zajęcia 

rozwijające wiadomości na temat struktur gramatycznych i leksykalnych,                   

a także słownictwa języka angielskiego, a co ważniejsze umiejętności 

posługiwania się nimi i wykorzystania w celu komunikacji. 

Multimedia w nauczaniu języka angielskiego 

Pomysł innowacji autorstwa nauczycielki języka angielskiego Agnieszki 

Wróbel ,,Multimedia w nauczaniu języka angielskiego ‘’ zrodził się                          

w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie językiem angielskim już od początku 

klasy I szkoły podstawowej. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach języka 

angielskiego, radość sprawia im nauka poprzez zabawę, a szczególnie 

przejawiana przez uczniów chęć do wykonywania wszelkich prac na 

komputerze. Wynika to z faktu, iż w dzisiejszych czasach  jedną z głównych 

dziedzin zainteresowań dzieci i młodzieży jest komputer i inne nowości 

techniczne. Uwzględniając te zainteresowania innowacja dla uczniów klasy Ib  

i Id jest odpowiedzią na połączenie nauki z hobby, co gwarantuje większą 

motywację i lepsze wyniki w nauce.  

Coraz powszechniejsza globalizacja, Internet, nowoczesne techniki, coraz 

większa dostępność programów multimedialnych do nauki języka angielskiego, 

filmy do wykorzystania na lekcjach języka obcego stwarzają możliwości, że 

nauka języka obcego może stać się procesem przynoszącym szybsze i lepsze 

efekty. Uczniowie mogą doskonalić swoje zdolności językowe poprzez 

rozwiązywanie quizów, gier i zabaw interaktywnych, słuchając wymowy 

angielskich słówek (internetowe słowniki uczące wymowy), oglądając filmy. 

Uczniowie muszą poznać możliwości, jakie stwarza komputer, Internet, tablica 

interaktywna przy doskonaleniu zdolności językowych. Rola komputera w 

procesie nauczania to przede wszystkim rola poznawcza polegająca na 

dostarczaniu wiedzy, nowych informacji oraz praktycznym ich zastosowaniu 

przez uczącego się.  

 
 

 

 

 


