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OPIS INNOWACJI  
  

  

I.  Wstęp  
 Pomysł wprowadzenia innowacji powstał pod wpływem własnych doświadczeń podczas 

pracy z uczniami, gdy zauważyłam niski stopień grafii w piśmie, brak staranności w 

prowadzeniu zeszytów, niski stopień estetyki wykonywanych prac i jednoczesne niskie 

poczucie własnej wartości, brak pewności siebie. Wielu uczniów tej klasy powinno pracować 

jak najwięcej manualnie aby usprawniać i doskonalić pracę motoryki małej, gdyż sprawdzając 

zeszyty i ćwiczenia zauważyłam niski stopień grafii pisma, niemieszczące się literki w 

liniaturze, brak właściwego kształtu liter oraz bardzo niski stopień estetyki niektórych 

zeszytów. Poza tym uczniowie lubią prace plastyczne, więc zajęcia mam nadzieję będą 

przyjemnością, a jednocześnie będą miały na celu zrealizowanie myśli głównej, czyli 

poprawa wyglądu ogólnego i staranności prac plastycznych, zwiększenie precyzji ruchów 

dłoni i co za tym idzie większa estetyka wykonywanych prac, ładniejsze zeszyty i zarazem 

rozwój kreatywności dzieci. 

Działalność plastyczna dać ma wiele zabawy i możliwość rozwoju kreatywności. Dużą 

rolę w przeprowadzonej innowacji mają do spełnienia rodzice uczniów. Zaplanowane zostały 

wspólne warsztaty, spotkania i pomoc w przeprowadzaniu działań. Innowacja ma na celu 

zachęcanie poprzez wspólną zabawę i praktyczne działania do  twórczych chwil spędzonych 

ze swoim dzieckiem, co także ma korzystny wpływ na rozwój emocjonalny uczniów, 

podwyższenie ich wiary we własne siły, wzbudzenie przekonania, że zawsze mogą liczyć na 

pomoc i wsparcie ze strony rodziców oraz wspólnie wypracowane „dzieła” będą wieńczyły 

wspólnie spędzony przyjemnie czas w szkole. 

Nazwa innowacji " Plastusie" związana jest z praktycznym działaniem plastycznym. 

Niniejsza innowacja ma na celu działania praktyczne uczniów poprzez wykonywanie prac 

plastycznych różnymi technikami i sposobami z uwzględnieniem wszelkiej inwencji twórczej 

dzieci. 

Udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny. 

 

  

  

 II.  Zasady i warunki wprowadzenia innowacji.  
 Innowacja jest planowana jako zajęcia pozalekcyjne, które odbywać się będą raz na dwa 

tygodnie cały rok szkolny. Czas trwania poszczególnych zajęć -1 godzinę lekcyjną.  

Zajęcia prowadzone będą dla uczniów klasy IIIa. Na realizację zajęć przeznaczę 1 godz. 

tygodniowo. Tematyka zajęć może ulegać zmianom. Dwa razy w półroczu w zajęciach będą 

uczestniczyć chętni rodzice uczniów klasy IIIa. 

Głównym celem zajęć będzie wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 

osobowości dzieci, rozbudzanie  i rozwijanie wrażliwości estetycznej ich  indywidualnych 

zdolności twórczych oraz wspomaganie rozwoju swobodnej ekspresji plastycznej,  z 

nastawieniem na kształcenie umiejętności praktycznych.  
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III. Sposób realizacji: 
  

       Innowacja będzie opierała się na podstawowym zagadnieniu - wykonaniu prac 

plastycznych różnymi metodami plastycznymi. 

  

Innowacja będzie nastawiona przede wszystkim na działanie praktyczne, rozwijanie 

kreatywności dzieci, rozwój wyobraźni przestrzennej, oraz ich inwencji twórczej.   

Do zadań nauczyciela należeć będą: organizowanie zajęć, przygotowanie materiałów 

plastycznych, zaproszeń dla rodziców, pomoc uczniom w ich twórczości, opieka i pomoc 

uczniom, których rodziców nie będzie na zajęciach, pisanie informacji na stronę  internetową 

szkoły , prowadzenie bloga.  

Zadaniem uczniów uczęszczających na zajęcia będzie twórcza praca pod kierunkiem 

nauczyciela, przy pomocy i udziale  rodziców.   

Prace plastyczne będą pokazywane na wystawach w szkole. Podstawowym celem jest 

zdobycie umiejętności praktycznych, rozwój manualny oraz spędzenie czasu z rodzicami.  

Tematyka zajęć:  

Listopad: 

1. Malowanie palcami- Złota kraina. 

2. Kolorowe drzewko jesienne. 

Grudzień: 

3. Mikołaj, żaba a może choinka... 

4. Malowanie balonem – Zachód Słońca. 

Styczeń: 

5. Ozdobna choinka zimowo czy kolorowo..? 

Luty: 

6. Wydzieranka zimowa. 

7. Origami – wszystko żyje. 

Marzec: 

8. Warsztaty gliniarskie. 

9. Rysowanie białą kredką. 

Kwiecień: 

10.  Kolorowe motyle. 

11. Kwiaty kwitnące na łące. 

Maj: 

12. Fantazja jest…. od tego. 

13. Kwiaty dla mamy i taty. 

Czerwiec: 

14. Krepina i nie tylko. 

15. Origami - wakacje. 

 

IV. Cele innowacji  
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Cel główny innowacji 

 Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka oraz 

rozbudzanie i rozwijanie jego wrażliwości estetycznej.  

 Podniesienie sprawności grafomotorycznej, estetyki zeszytów 

 Rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka oraz rozwoju swobodnej 

ekspresji plastycznej.  

 Rozszerzanie wiedzy oraz wspomaganie dziecka w zakresie intelektualnym, 

emocjonalnym, społecznym i artystycznym.  

 Poprawa jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych.  

Cele szczegółowe: 

 budzenie zainteresowań plastycznych i technicznych,  

 kształtowanie postawy proekologicznej,  

 kształtowanie pojęć przyrodniczych (np. ekologia, recykling),  

 ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych,  

 pobudzanie kreatywności i wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka,  

 rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki,  

 rozwijanie zdolności wyobrażania, wymyślania i tworzenia czegoś nowego,  

 poznawanie możliwości posługiwania się niekonwencjonalnymi materiałami jako 

środkiem wyrazu plastycznego,  

 wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu pracy przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa,  

 promowanie prac i autorów poprzez prezentację na wystawach szkolnych i stronie 

internetowej szkoły,  

 umacnianie wiary we własne siły i zdolności osiągania celów,  

 rozładowanie trudnych emocji u dzieci oraz wyzwalanie pozytywnych emocji 

umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci,  

 kształtowanie umiejętności organizowania pracy i współdziałania w grupie, w zespole,  

 rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy,  
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 uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy,  

 kształtowanie umiejętności samooceny,  

V. Metody i formy  

  praktycznego działania,  

 słowne,  

 poszukujące,  

 audiowizualne,  

 aktywizujące,  

 oglądowe,  

 wykorzystywanie dostępnych stron internetowych  

 

VI. Efekty innowacji  
  

 poprawa jakości pisma i grafii, 

 starannie wykonane prace plastyczne, 

 umiejętność współpracy w grupie,  

 rozwój twórczego myślenia i kreatywności,  

 odpowiedzialność za pracę własną i grupy,  

 spędzenie czasu w miłej atmosferze, 

 satysfakcja z odniesionych sukcesów.  

 

 

VII. Ewaluacja  
Ewaluacja jest zaplanowanym działaniem, sprawdzającym w jaki sposób zostały osiągnięte 

zakładane cele. Dzięki niej uczeń może sam ocenić swoją pracę. 

 

W celu dokonania ewaluacji innowacji posłużę się:  

 

 obserwacją zachowań uczniów na zajęciach oraz ich nastrojów,  

 wystawą i analizą wytworów prac dzieci, 
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 kroniką multimedialną podsumowującą działania przedstawioną także na spotkaniu z 

rodzicami, 

 diagnozą pisma przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu zajęć.  

 

 

  
 

 


