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CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PODSATAWOWA ARKA 

WE WROCŁAWIU

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna

Imię i nazwisko autora:

Iwona Borowska 

Temat innowacji:

Kształtowanie wartości (w tym wartości chrześcijańskich) wśród uczniów klasy  0 i 1 CHSP „ARKA” 
(odpowiedzialność, przyjaźń, wytrwałość, pomoc, odwaga, współpraca, uczciwość). Organizacja pracy w 
oparciu o elementy Planu daltońskiego.
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Nazwa szkoły: Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „ARKA”

Autor: Iwona Borowska 

Temat: Kształtowanie wartości (w tym wartości chrześcijańskich) wśród uczniów klasy  0 i 1 CHSP „ARKA” (odpowiedzialność, przyjaźń, 
wytrwałość, pomoc, odwaga, współpraca, uczciwość). Organizacja pracy w oparciu o elementy Planu daltońskiego.

Przedmioty: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, godzina biblijna, język angielski

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: 01.09.2020 r.

Data zakończenia: 25.06.2021 r. 

Zakres innowacji: 

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 0 i 1. Czas realizacji innowacji obejmuje jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym 

roku szkolnym. 

Zajęcia innowacyjne będą prowadzone w ramach zajęć obowiązkowych porannych i popołudniowych, dodatkowo niektóre elementy będą 

wykorzystywane podczas lekcji godziny biblijnej oraz języka angielskiego.

Niniejsza innowacja ma na celu kształtowanie wartości wśród uczniów, w tym wartości chrześcijańskich, z wykorzystaniem w pracy z nimi elementów 
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metodyki Planu daltońskiego. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do korekty zachowań niewłaściwych, rozwijać umiejętność współpracy          

w grupie i empatii wobec drugiego człowieka. Pomóc w wykształceniu u uczniów samodzielności, odpowiedzialności oraz refleksyjnego podejścia do 

problemów i szukania rozwiązań.  

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja pt. Kształtowanie wartości (w tym wartości chrześcijańskich) wśród uczniów klasy  0 i 1 CHSP „ARKA” (odpowiedzialność, przyjaźń, 

wytrwałość, pomoc, odwaga, współpraca, uczciwość). Organizacja pracy w oparciu o elementy Planu daltońskiego jest moją odpowiedzią na 

zgłaszane przez rodziców i nauczycieli (a także uczniów klas starszych) potrzeby rozwoju charakteru naszych wychowanków, także wyjściem 

naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla przedszkolnego i wczesnoszkolnego etapu edukacyjnego. 

Wykorzystuję również moje  wieloletnie obserwacje, jako pedagog szkolny. Prowadzonych rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

zauważyłam, że często nasi uczniowie nie mają wykształconych i w pełni zinternalizowanych wartości, dzięki którym (stosownie do sytuacji) 

wykazują postawy: odpowiedzialności, samodzielności i refleksji dodatkowo umiejętności współpracy i pomocy. Charakter szkoły pozwala na 

rozszerzenie wachlarza wartości o te, które zawarte są w naukach Jezusa: wytrwałość, uczciwość, miłość bliźniego (przyjaźń). Wynikające z tych 

wartości umiejętności zawierają się także w założeniach kompetencji kluczowych człowieka we współczesnym świecie. W drugim semestrze tego roku 

szkolnego przeprowadziliśmy ankiety wśród starszych uczniów naszej szkoły, z których nasuwają się wnioski, że charakter chrześcijański naszej 

szkoły powinien zostać bardziej uwypuklony oraz widoczny zwłaszcza w przyjmowanych na codzień postawach i zachowaniach. Ankiety prowadzone 

w poprzednim roku szkolnym wskazywały na potrzebę umacniania autorytetu rodzica i nauczyciela w oparciu o biblijne zasady. Plan innowacji 

zakłada współpracę wszystkich podmiotów: uczniów, nauczycieli, rodziców. Systematyczna praca z uczniami nad zrozumieniem, z jakimi postawami   

i działaniami wiążą się wymienione wartości, powinna przynieść efekty w wyrażaniu ich w codziennym życiu. 
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OPIS INNOWACJI:

I. WSTĘP

Innowacja ta odpowiada na potrzeby szkoły zgłaszane przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest to nowatorskie rozwiązanie organizacyjne         

i metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Zmiany będą obejmowały: działania zmieniające charakter dotychczasowego warsztatu 

nauczyciela oraz działania służące unowocześnianiu metod nauczania, techniki przekazu i egzekwowania wiedzy w edukacji szkolnej. Innowacja ta 

włącza elementy metody Planu daltońskiego. Główne filary tego Planu, to: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca. Nowatorskość tej 

innowacji polega na tym, że nasi uczniowie będą systematycznie kształtowali właśnie takie umiejętności życiowe. Poznawali i prezentowali wartości: 

przyjaźni, wytrwałości, pomocy, odwagi, uczciwości, aby kierowali się nimi w codziennym funkcjonowaniu w szkole i poza nią, a także w dalszych 

latach swojego życia. Organizacja procesu nauczania i kształcenia w oparciu o elementy metodyczne Planu daltońskiego ma na celu wykształcenie         

w uczniach samodzielność, poczucia sprawstwa oraz odpowiedzialności. 

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 0 i 1 naszej szkoły.

2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- wykorzystanie  pozytywnej motywacji uczniów i ich wysiłków, aby robić dobre rzeczy; 

- zapoznanie z wartościami i umiejętnościami, czym dana wartość jest, czym się charakteryzuje;

- wdrożenie do pracy nauczyciela i uczniów metodą planu daltońskiego.

III. CELE INNOWACJI

CEL GŁÓWNY:

Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Indywidualizacja procesu wychowania i kształcenia uczniów. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Poprawa funkcjonowania społecznego uczniów i umiejętności współpracy w grupie. 

2. Swobodne posługiwanie się zdobytą wiedzą w praktyce. Prezentowanie postaw i zachowania zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. 

3. Zachęcanie do samodzielności, bazowania na znajomości swoich mocnych stron i ograniczeń,  wykorzystywania tego, co już uczniowie potrafią. 

Uzdalnianie do podejmowania inicjatyw zgodnych z indywidualnym potencjałem rozwojowym.

4. Kształtowanie u uczniów odpowiedzialności za swoje decyzje i podejmowane działania w duchu chrześcijańskich wartości. 

5. Przygotowanie uczniów do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczności szkolnej, zdolnych do kreatywnego i krytycznego 

myślenia, dokonania refleksji i korekty. 

6. Cotygodniowa ewaluacja pracy. 
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IV. METODY I FORMY

TABELA 1. METODY I FORMY PRACY

KLASA 0 i I CHSP „ARKA”
ZADANIA NAUCZCIELA OPIS METODY FORMY UMIEJĘTNOŚCI CO KSZTAŁTUJE

ORGANIZACJA PRACY W KLASIE, KORZYSTANIE Z POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SYGNALIZATORÓW, WIZUALIZACJA 
PROCESU EDUKACJI

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Tygodniowa praca z 
kartami pracy i tablicą 
zadań:
Poniedziałek: 
*przygotować maksymalnie 
jedno krótkie zadanie i 
instrukcję na dzień pracy w 
szkole od pon-pt (3-5 zadań 
maksymalnie – chyba, że 
będą krótsze tygodnie 
szkolne). WAŻNE: 
wszystkie zadania muszą 
zajmować dzieciom 
podobny czas wykonania, 
aby zmieściły się w stałym 
wyznaczonym czasie na 
pracę
* nauczyciel przygotowuje 
zestaw zadań i instrukcje do 
nich odpowiednio wcześniej. 
W poniedziałek wraz z 
dziećmi oglądają, 
przeglądają, omawiają 
wszystkie przygotowane 

Podające: wykład 
informacyjny, pogadanka, 
opowiadanie, opis, 
prelekcja, anegdota, odczyt; 
objaśnienie lub wyjaśnienie
Problemowe: wykład 
problemowy, wykład 
konwersatoryjny,  
aktywizujące /metoda 
przypadków, inscenizacja; 
gry dydaktyczne,  burza 
mózgów
Eksponujące: film; sztuka 
teatralna; ekspozycja; pokaz 
połączony z przeżyciem
Programowane: z użyciem 
komputera, projektora
Praktyczne: pokaz, 
ćwiczenia

Grupowa Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu. 
Kształtowanie 
własnego 
rozwoju,             
praca nad 
charakterem, 
wyrażanie 
wartości w 
postawach          
i zachowaniu

odpowiedzialność, 
przyjaźń, 
wytrwałość, 
pomoc, odwaga, 
współpraca,
uczciwość
samodzielność
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zadania
(każde dziecko ma 
oddzielny segregator z 
koszulkami na wykonane 
zadania oraz dodatkową 
teczkę – po piątkowym 
spotkaniu wszystkie zbędne 
prace wracają wraz z 
dziećmi do domu )
* po zapoznaniu się z 
zadaniami i instrukcjami 
dzieci podchodzą do tablicy 
zadań (po pierwszych 
próbach wyklaruje się 
odpowiedni przebieg)
WAŻNE. Jeśli zadanie jest 
do wykonania w parze, 
dzieci podchodzą parami          
i wspólnie decydują kiedy 
wykonają zadanie
WAŻNE: Wyznaczenie 
przez nauczyciela w miarę 
stałej pory czasu na pracę 
dzieci z kartami pracy. 
Środa - „mała refleksja” 
* nauczyciel wraz z dziećmi 
przygląda się tablicy pracy. 
Nauczyciel analizuje 
znaczniki zadań, pyta, 
dlaczego nie udało się np. 
zrealizować zadania w 
poniedziałek/wtorek. 
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Wspólnie poszukać 
rozwiązań. Pochwalić tych, 
którym to się już udało. 
Piątek - „duża refleksja”
Warto przeznaczyć na to tyle 
czasu, aby wszyscy mogli 
się wypowiedzieć i usłyszeć 
komunikat zwrotny. 
Nauczyciel powinien być do 
tej refleksji dobrze 
przygotowany. 
WAŻNE: na tyle wcześnie, 
aby dzieci nie rozeszły się 
na zajęcia lub do domów, 
jednocześnie po czasie na 
wykonanie zadania w piątek. 
UWAGA: tego dnia jest 
przeprowadzana również 
piątkowa komunikacja 
zwrotna dotycząca 
kształtowanych wartości 
dlatego trzeba piątek dobrze 
zaplanować (również w 
planie lekcji klasy 1).
* Nauczyciel wraz z dziećmi 
zbierają się na dywanie. 
* Dzieci mają ze sobą swoje 
segregatory i teczki.
* Nauczyciel ma ze sobą 
zadania i instrukcje do 
zadań.
* Nauczyciel zadaje pytania 
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uczniom (w oparciu o 
gotową listę proponowanych 
pytań otwartych).
*Nauczyciel tak kieruje 
rozmową, aby każdy mógł 
się wypowiedzieć i zostać 
wysłuchanym.
* Nauczyciel wypowiada 
komunikat zwrotny w 
formie oceniania 
kształtującego. 

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Tablica zadań. 
 Uczeń jest 

informowany w 
poniedziałek o celach 
jego pracy oraz o 
zadaniach do 
wykonania (do 
piątku), które 
przygotował 
nauczyciel. 

 Uczeń sam decyduje 
w jakim dniu 
wykona zadania, ich 
kolejność i sposób.

 Tablica zadań w 
jasny sposób 
pokazuje do kto i do 
kiedy ma zrobić. 
Uczniowie sami 
zaznaczają na niej 
kolory 

Podające (wykład 
informacyjny; pogadanka; 
opowiadanie; opis; 
objaśnienie lub 
wyjaśnienie);
Aktywizujące / Praktyczne 

Indywidualna / 
Grupowa

Planowanie 
własnej pracy. 
Odpowiedzialn
ość za jej 
wykonanie w 
terminie. 
Poczucie 
sprawstwa. 

Autonomia, 
samodzielność,
odpowiedzialność
wytrwałość
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odpowiadające dniu 
tygodnia.

 W pobliżu tablicy 
nauczyciel 
umieszcza potrzebne 
materiały do pracy 
oraz instrukcje. 

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Instrukcje do zadań. 
Instrukcje obrazkowe 
(piktogramy), fotograficzne 
np. zdjęcie uporządkowanej 
półki, aby dziecko mogło 
odtworzyć porządek w tym 
miejscu, plansze. Według 
Planu daltońskiego:
  instrukcje nie 

powinny zawierać 
więcej niż 4,6-8 
kroków. Szukamy 
takiego sposobu 
zwizualizowania 
kroków, żeby nie 
trzeba było pisać 
wielu zdań

 w pierwszym kroku 
zawiera zestaw 
potrzebnych 
materiałów

 w ostatnim pokazuje 
wynik końcowy

 w krokach pomiędzy 
zawiera 

Podające: wykład 
informacyjny, pogadanka, 
opowiadanie, opis, 
prelekcja, anegdota, odczyt; 
objaśnienie lub wyjaśnienie
Problemowe: wykład 
problemowy, wykład 
konwersatoryjny,  
aktywizujące /metoda 
przypadków, inscenizacja; 
gry dydaktyczne, burza 
mózgów
Eksponujące: film; sztuka 
teatralna; ekspozycja; pokaz 
połączony z przeżyciem
Programowane: z użyciem 
komputera, projektora
Praktyczne: pokaz, 
ćwiczenia

Indywidualna / 
Grupowa

Planowanie 
własnej pracy. 
Odpowiedzialn
ość za jej 
wykonanie       
w terminie. 
Poczucie 
sprawstwa. 

Autonomia, 
samodzielność,
odpowiedzialność
współpraca
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poszczególne etapy 
działania 

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Instrukcje do zadań 
popołudniowych. 
Instrukcje obrazkowe 
(piktogramy), fotograficzne 
np. zdjęcie uporządkowanej 
półki, aby dziecko mogło 
odtworzyć porządek w tym 
miejscu, plansze. 

Podające 
Problemowe  
Eksponujące 
Programowane
Praktyczne

Indywidualna / 
Grupowa

Planowanie 
własnej pracy. 
Odpowiedzialn
ość za jej 
wykonanie       
w terminie. 
Poczucie 
sprawstwa. 

Autonomia, 
samodzielność,
odpowiedzialność
współpraca

Nauczyciel j.angielskiego Instrukcje do zadań.
Instrukcje obrazkowe 
(piktogramy), fotograficzne 
np. zdjęcie uporządkowanej 
półki, aby dziecko mogło 
odtworzyć porządek w tym 
miejscu, plansze. 

Podające 
Problemowe  
Eksponujące 
Programowane
Praktyczne

Indywidualna / 
Grupowa

Planowanie 
własnej pracy. 
Odpowiedzialn
ość za jej 
wykonanie       
w terminie. 
Poczucie 
sprawstwa. 

Autonomia, 
samodzielność,
odpowiedzialność
współpraca

Nauczyciel godziny biblijnej Instrukcje do zadań.
Instrukcje obrazkowe 
(piktogramy), fotograficzne 
np. zdjęcie uporządkowanej 
półki, aby dziecko mogło 
odtworzyć porządek w tym 
miejscu, plansze. 

Podające 
Problemowe  
Eksponujące 
Programowane
Praktyczne

Indywidualna / 
Grupowa

Planowanie 
własnej pracy. 
Odpowiedzialn
ość za jej 
wykonanie       
w terminie. 
Poczucie 
sprawstwa. 

Autonomia, 
samodzielność,
odpowiedzialność
współpraca

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Codzienne Oppeningi 
poranne.
15 minutowe poranne 
spotkania rozpoczynające 
pracę nad wartością wybraną 

Podające: wykład 
informacyjny, pogadanka, 
opowiadanie, opis, 
prelekcja, anegdota, odczyt; 
objaśnienie lub wyjaśnienie

Grupowa Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu. 

Poznanie wartości                 
i wykorzystanie ich 
w postawach                 
i zachowaniu 
uczniów. Podczas 
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na dany okres. Praca w 
oparciu o przygotowane 
scenariusze zajęć. Przy 
pomocy plakatu drzewo 
Noego oraz koła wartości 
Noego (materiały szkolne)

Problemowe: wykład 
problemowy, wykład 
konwersatoryjny,  
aktywizujące /metoda 
przypadków, inscenizacja; 
gry dydaktyczne,  burza 
mózgów
Eksponujące: film; sztuka 
teatralna; ekspozycja; pokaz 
połączony z przeżyciem
Programowane: z użyciem 
komputera, projektora
Praktyczne: pokaz, 
ćwiczenia

Kształtowanie 
własnego 
rozwoju,             
praca nad 
charakterem, 
wyrażanie 
wartości w 
postawach          
i zachowaniu

tych spotkań będą 
omawiane 
wszystkie 
zaplanowane 
wartości (w 
cyklach około 
miesięcznych): 
odpowiedzialność, 
przyjaźń, 
wytrwałość, 
pomoc, odwaga, 
współpraca,
uczciwość

samodzielność

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Codzienny popołudniowy 
Meeting (15 minut). 
Przypomnienie omawianych 
treści o poranku, zauważone 
sytuacje i zachowania 
odzwierciedlające daną 
wartość (lub inne)

Podające: wykład 
informacyjny, pogadanka, 
opowiadanie, opis, 
prelekcja, anegdota, odczyt; 
objaśnienie lub wyjaśnienie
Problemowe: wykład 
problemowy, wykład 
konwersatoryjny,  
aktywizujące /metoda 
przypadków, inscenizacja; 
gry dydaktyczne,  burza 
mózgów

Grupowa Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu. 
Kształtowanie 
własnego 
rozwoju              
i praca nad 
charakterem

Poznanie wartości                 
i wykorzystanie ich 
w postawach                 
i zachowaniu 
uczniów. Podczas 
tych spotkań będą 
omawiane 
wszystkie 
zaplanowane 
wartości (w 
cyklach około 
miesięcznych): 
odpowiedzialność, 
przyjaźń, 
wytrwałość, 
pomoc, odwaga, 
współpraca,
uczciwość 

Nauczyciel - Wychowawca Plan dnia – kolejność Podające (wykład Grupowa Planowanie Samodzielność 
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poranny następujących po sobie 
działań 
(piktogramy/obrazki)

informacyjny, opis;  
objaśnienie lub wyjaśnienie)

czasu, 
orientacja w 
planie dnia, 
porządkowanie 
rytmu dnia

odpowiedzialność
wytrwałość

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Plan dnia – kolejność 
następujących po sobie 
działań 
(piktogramy/obrazki)

Podające (wykład 
informacyjny, opis;  
objaśnienie lub wyjaśnienie)

Grupowa Planowanie 
czasu, 
orientacja w 
planie dnia, 
porządkowanie 
rytmu dnia

Samodzielność 
odpowiedzialność

Nauczyciel godziny biblijnej Plan dnia – kolejność 
następujących po sobie 
działań 
(piktogramy/obrazki)

Podające (wykład 
informacyjny, opis;  
objaśnienie lub wyjaśnienie)

Grupowa Planowanie 
czasu, 
orientacja w 
planie dnia, 
porządkowanie 
rytmu dnia

Samodzielność 
odpowiedzialność

Nauczyciel j.angielskiego Plan dnia – kolejność 
następujących po sobie 
działań 
(piktogramy/obrazki)

Podające (wykład 
informacyjny, opis;  
objaśnienie lub wyjaśnienie)

Grupowa Planowanie 
czasu, 
orientacja w 
planie dnia, 
porządkowanie 
rytmu dnia

Samodzielność 
odpowiedzialność

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Kolorowe dni tygodnia (do 
każdego dnia jest przypisany 
kolor). Tablice magnetyczne 
z kolorem i nazwą dnia 
tygodnia

Podające (wykład 
informacyjny, opis;  
objaśnienie lub wyjaśnienie)
Praktyczne (pokaz, 
ćwiczenia)

Grupowa/Indywidualna Planowanie 
pracy, 
orientacja                 
i znajomość 
dni tygodnia

Samodzielność 
odpowiedzialność

Nauczyciel - Wychowawca Kolorowe dni tygodnia Podające / Praktyczne Grupowa/Indywidualna Planowanie Samodzielność 
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popołudniowy pracy, 
orientacja         
i znajomość 
dni tygodnia

odpowiedzialność

Nauczyciel godziny biblijnej Kolorowe dni tygodnia Praktyczne (pokaz, 
ćwiczenia)

Grupowa/Indywidualna Planowanie 
pracy, 
orientacja         
i znajomość 
dni tygodnia

Samodzielność 
odpowiedzialność

Nauczyciel j.angielskiego Kolorowe dni tygodnia Praktyczne (pokaz, 
ćwiczenia)

Grupowa/Indywidualna Planowanie 
pracy, 
orientacja         
i znajomość 
dni tygodnia

Samodzielność 
odpowiedzialność

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Sygnalizator formy pracy:
- czerwony kolor – 
uczniowie pracują 
samodzielnie (nie 
komunikują się z nikim – 
również nauczycielem)
- pomarańczowy kolor - 
uczniowie pracują w 
parach/grupach, zadają 
pytania sobie, co do zadania. 
ZASADA: Zapytaj trzech 
zanim zapytasz 
nauczyciela! 
- zielony kolor – uczniowie 
zadają pytania 
nauczycielowi, korzystają z 
jego pomocy

Praktyczne (ćwiczenia 
przedmiotowe, praca 
projektowa)
Problemowe ( gry 
dydaktyczne, burza 
mózgów)
Aktywizujące (aktywność 
uczniów wyższa niż 
nauczyciela)

Indywidualna / 
Grupowa

Metoda 
odroczonej 
uwagi 

Samodzielność, 
współpraca, 
refleksja, 
wytrwałość
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Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Sygnalizator formy pracy Praktyczne 
/Problemowe/Aktywizujące

Indywidualna / 
Grupowa

Metoda 
odroczonej 
uwagi 

Samodzielność 
współpraca, 
refleksja

Nauczyciel godziny biblijnej Sygnalizator formy pracy Praktyczne 
/Problemowe/Aktywizujące

Indywidualna / 
Grupowa

Metoda 
odroczonej 
uwagi 

Samodzielność 
współpraca, 
refleksja

Nauczyciel j.angielskiego Sygnalizator formy pracy Praktyczne 
/Problemowe/Aktywizujące

Indywidualna / 
Grupowa

Metoda 
odroczonej 
uwagi 

Samodzielność 
współpraca, 
refleksja

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Zegar daltoński – podział 
czasu na wykonanie zadania 
/ czynności / polecenia. 
Kontrola i obserwacja przez 
ucznia upływającego czasu. 

Praktyczne (ćwiczenia 
przedmiotowe, praca 
projektowa)
Problemowe ( gry 
dydaktyczne, burza mózgów, 
laboratoryjne)
Aktywizujące (aktywność 
uczniów wyższa niż 
nauczyciela)

Indywidualna / 
Grupowa

Planowanie 
czasu pracy 

Samodzielność 
odpowiedzialność, 
wytrwałość

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Zegar daltoński Praktyczne 
/Problemowe/Aktywizujące

Indywidualna / 
Grupowa

Planowanie 
czasu pracy 

Samodzielność 
odpowiedzialność

Nauczyciel godziny biblijnej Zegar daltoński Praktyczne 
/Problemowe/Aktywizujące

Indywidualna / 
Grupowa

Planowanie 
czasu pracy 

Samodzielność 
odpowiedzialność

Nauczyciel j.angielskiego Zegar daltoński Praktyczne 
/Problemowe/Aktywizujące

Indywidualna / 
Grupowa

Planowanie 
czasu pracy 

Samodzielność 
odpowiedzialność
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Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Tablica osiągnięć.
„Buduj na tym, co już 
umiesz”
Przygotowujemy 
piktogramy/obrazki 
dziedzin, w których 
uczniowie wykazują się 
umiejętnościami, np. 
używanie zwrotów 
grzecznościowych, 
prezentowanie wartości, 
które kształtujemy itd., itp.

Eksponujące – łączą się z 
przeżyciami, emocjami
Podające – opis, objaśnienie 
i wyjaśnienie

Indywidualna / 
Grupowa

Umiejętność 
określania 
swoich 
mocnych 
(zasobów – to 
już potrafię!)           
i słabych stron 
(nad tym 
muszę jeszcze 
pracować!)

Motywacja, 
uczciwość

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Tablica osiągnięć. Eksponujące / Podające Indywidualna / 
Grupowa

Umiejętność 
określania 
swoich 
mocnych 
(zasobów – to 
już potrafię!)           
i słabych stron 
(nad tym 
muszę jeszcze 
pracować!)

Motywacja,
uczciwość

Nauczyciel godziny biblijnej Tablica osiągnięć. Eksponujące / Podające Indywidualna / 
Grupowa

Umiejętność 
określania 
swoich 
mocnych 
(zasobów – to 
już potrafię!)           
i słabych stron 
(nad tym 
muszę jeszcze 

Motywacja,
uczciwość
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pracować!)
Nauczyciel j.angielskiego Tablica osiągnięć. Eksponujące / Podające Indywidualna / 

Grupowa
Umiejętność 
określania 
swoich 
mocnych 
(zasobów – to 
już potrafię!)           
i słabych stron 
(nad tym 
muszę jeszcze 
pracować!)

Motywacja,
uczciwość

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Organizacja wyjść z klasy 
(toaleta, biblioteka, inne)
W pedagogice opartej na 
Planie daltońskim uczniowie 
nie pytają, czy mogą wyjść 
z klasy – tylko sygnalizują 
swoje wyjście!
Wizualizacja wyjścia za 
pomocą np. szarfy lub 
obrazka, które uczeń zabiera 
ze sobą i odwiesza kiedy 
wraca. Wówczas kolejny 
uczeń może wyjść w to 
samo miejsce. (sposób i 
organizacja do ustalenia z 
wychowawcami)

Aktywizujące / Podające Indywidualna / 
Grupowa

Umiejętność 
planowania i 
organizacji 
czasu oraz 
pracy własnej

Samostanowienie, 
autonomia, 
odpowiedzialność, 
samodzielność

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Organizacja wyjść z klasy 
(toaleta, biblioteka, inne)

Aktywizujące / Podające Indywidualna / 
Grupowa

Umiejętność 
planowania         
i organizacji 
czasu oraz 

Samostanowienie, 
autonomia, 
odpowiedzialność, 
samodzielność
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pracy własnej
Nauczyciel godziny biblijnej Organizacja wyjść z klasy 

(toaleta, biblioteka, inne)
Aktywizujące / Podające Indywidualna / 

Grupowa
Umiejętność 
planowania          
i organizacji 
czasu oraz 
pracy własnej

Samostanowienie, 
autonomia, 
odpowiedzialność, 
samodzielność

Nauczyciel j.angielskiego Organizacja wyjść z klasy 
(toaleta, biblioteka, inne)

Aktywizujące / Podające Indywidualna / 
Grupowa

Umiejętność 
planowania         
i organizacji 
czasu oraz 
pracy własnej

Samostanowienie, 
autonomia, 
odpowiedzialność, 
samodzielność

WSPÓŁPRACA W GRUPIE. WIZUALIZACJA
Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Pary uczniowskie. 
 ZASADA: Zapytaj 

trzech zanim 
zapytasz 
nauczyciela! 

 Tablica ze zdjęciami 
uczniów (pary losują 
– np. drewniane 
patyczki do lodów)  
np. w piątek mogą 
dobierać się według 
własnych propozycji

Eksponujące – łączą się z 
przeżyciami, emocjami
Podające – opis, objaśnienie 
i wyjaśnienie
Praktyczne (ćwiczenia 
przedmiotowe, praca 
projektowa)
Problemowe ( gry 
dydaktyczne, burza mózgów, 
laboratoryjne)
Aktywizujące

Grupowa Umiejętność 
pracy nad 
zadaniem, 
pracy 
projektowej, 
problemowej,  
szukania 
rozwiązań, 
organizacji 
pracy, 
tolerancja                    
i szacunek

Współpraca, 
samodzielność, 
komunikacja z 
innymi, szacunek 

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Pary uczniowskie. Eksponujące /
Podające / Praktyczne 
Problemowe Aktywizujące

Grupowa Umiejętność 
pracy nad 
zadaniem, 
pracy 
projektowej, 

Współpraca, 
samodzielność, 
komunikacja z 
innymi, szacunek 
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problemowej,  
szukania 
rozwiązań, 
organizacji 
pracy, 
tolerancja                    
i szacunek

Nauczyciel godziny biblijnej Pary uczniowskie. Eksponujące /
Podające / Praktyczne 
Problemowe Aktywizujące

Grupowa Umiejętność 
pracy nad 
zadaniem, 
pracy 
projektowej, 
problemowej,  
szukania 
rozwiązań, 
organizacji 
pracy, 
tolerancja                    
i szacunek

Współpraca, 
samodzielność, 
komunikacja z 
innymi, szacunek 

Nauczyciel j.angielskiego Pary uczniowskie. Eksponujące /
Podające / Praktyczne 
Problemowe Aktywizujące

Grupowa Umiejętność 
pracy nad 
zadaniem, 
pracy 
projektowej, 
problemowej,  
szukania 
rozwiązań, 
organizacji 
pracy, 
tolerancja                    
i szacunek

Współpraca, 
samodzielność, 
komunikacja z 
innymi, szacunek 
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Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Zespoły klasowe. Tworzone 
w zależności od potrzeb, 
rodzaju zadania. Niezależne 
od pracy w parach. 
 Na tablicy 

umieszczamy numer 
grupy i imiona dzieci 
do niej należące ( 
losujemy za pomocą 
drewnianych 
patyczków do lodów 
- od poniedziałku do 
piątku)

Eksponujące – łączą się z 
przeżyciami, emocjami
Podające – opis, objaśnienie 
i wyjaśnienie
Praktyczne (ćwiczenia 
przedmiotowe, praca 
projektowa)
Problemowe ( gry 
dydaktyczne, burza mózgów, 
laboratoryjne)
Aktywizujące

Grupowa Umiejętność 
pracy nad 
zadaniem, 
pracy 
projektowej, 
problemowej,  
szukania 
rozwiązań, 
organizacji 
pracy, 
tolerancja               
i szacunek

Współpraca, 
samodzielność, 
komunikacja z 
innymi, szacunek 

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Zespoły klasowe. Eksponujące / Podające /
Praktyczne / Problemowe 
Aktywizujące

Grupowa Umiejętność 
pracy nad 
zadaniem, 
pracy 
projektowej, 
problemowej,  
szukania 
rozwiązań, 
organizacji 
pracy, 
tolerancja            
i szacunek

Współpraca, 
samodzielność, 
komunikacja z 
innymi, szacunek 

Nauczyciel godziny biblijnej Zespoły klasowe. Eksponujące / Podające /
Praktyczne / Problemowe 
Aktywizujące

Grupowa Umiejętność 
pracy nad 
zadaniem, 
pracy 
projektowej, 
problemowej,  

Współpraca, 
samodzielność, 
komunikacja z 
innymi, szacunek 
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szukania 
rozwiązań, 
organizacji 
pracy, 
tolerancja            
i szacunek

Nauczyciel j.angielskiego Zespoły klasowe. Eksponujące / Podające /
Praktyczne / Problemowe 
Aktywizujące

Grupowa Umiejętność 
pracy nad 
zadaniem, 
pracy 
projektowej, 
problemowej, 
szukania 
rozwiązań, 
organizacji 
pracy, 
tolerancja i 
szacunek

Współpraca, 
samodzielność, 
komunikacja z 
innymi, szacunek 

DYŻURY UCZNIÓW I ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI. WIZUALIZACJA
Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

TABLICA – MOJE 
OBOWIĄZKI - każdy 
uczeń ma określone na 
tydzień obowiązki (przy 
każdym obowiązku jest 
zdjęcie dziecka). Zazwyczaj 
1 obowiązek dla dwójki 
dzieci. Dzieci losują 
obowiązki (jeśli się 
powtórzy, to losuje jeszcze 
raz)

Praktyczne / Aktywizujące Indywidualna / 
Grupowa

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.

Samodzielność, 
odpowiedzialność
komunikacja 



22

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

TABLICA – MOJE 
OBOWIĄZKI - każdy 
uczeń ma określone na 
tydzień obowiązki (przy 
każdym obowiązku jest 
zdjęcie dziecka). Zazwyczaj 
1 obowiązek dla dwójki 
dzieci. Dzieci losują 
obowiązki (jeśli się 
powtórzy, to losuje jeszcze 
raz)

Praktyczne / Aktywizujące Indywidualna / 
Grupowa

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.

Samodzielność, 
odpowiedzialność
komunikacja 

Nauczyciel godziny biblijnej TABLICA – MOJE 
OBOWIĄZKI

Praktyczne / Aktywizujące Indywidualna / 
Grupowa

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.

Samodzielność, 
odpowiedzialność
komunikacja 
współpraca

Nauczyciel j.angielskiego TABLICA – MOJE 
OBOWIĄZKI

Praktyczne / Aktywizujące Indywidualna / 
Grupowa

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.

Samodzielność, 
odpowiedzialność
komunikacja 
współpraca

INFORMACJA ZWROTNA i MOTYWACJA
Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

PIĄTKOWA 
INFORMACJA 
ZWROTNA 

Eksponujące – łączą się z 
przeżyciami, emocjami
Podające – opis, objaśnienie 

Grupowa Umiejętność 
autoprezentacji
przedstawienia 

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
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MOJA SUGESTIA: byłoby 
idealnie, gdyby w te dni 
nauczyciel popołudniowy 
przychodził na te spotkania   
i brał w nich aktywny 
udział) 
Uczniowie i nauczyciel 
siadają w kole (polecam 
użycie maskotki – mówi ta 
osoba, która trzyma 
maskotkę)  

i wyjaśnienie
Problemowe  burza 
mózgów
Aktywizujące

problemu i 
rozwiązania

współpraca

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

PIĄTKOWA 
INFORMACJA 
ZWROTNA (byłoby 
idealnie, gdyby w te dni 
nauczyciel popołudniowy 
przychodził na te spotkania   
i brał w nich aktywny 
udział) 
Uczniowie i nauczyciel 
siadają w kole (polecam 
użycie maskotki – mówi ta 
osoba, która trzyma 
maskotkę)  

Eksponujące 
Podające 
Problemowe  
Aktywizujące

Grupowa Umiejętność 
autoprezentacji
przedstawienia 
problemu i 
rozwiązania

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Pudełko Noe - cudowne 
naczynie. Do tego 
wykorzystujemy 
półprzezroczysty słoik, 
fasolę. 
 Cel: motywacja do 

Eksponujące – łączą się z 
przeżyciami, emocjami
Podające – opis, objaśnienie 
i wyjaśnienie
Problemowe  burza 
mózgów

Grupowa / 
Indywidualna

Umiejętność 
autoprezentacji
przedstawienia 
problemu i 
rozwiązania

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca
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zauważenia i 
działania według 
wartości Noego

 Informacja: dobre 
uczynki 
poszczególnych 
uczniów nie znikają, 
lecz zamieniają się w 
skarb. To skarb całej 
klasy

 Realizacja:
1. Przynieś pojemnik, który 
można zamknąć oraz  
pudełko zawierające fasolę
2. Powiedz dzieciom, że 
pojemnik nie jest zwykły, ale 
cudowny: jeśli fasola 
wejdzie do pojemnika, który 
„niesie” historię dobrego 
uczynku, który wydarzył się 
w tej klasie, wówczas fasola 
zamieni się w skarb (całej 
klasy) w cudownym 
pojemniku.
3. Motywujemy dzieci do 
zwracania uwagi na dobre 
rzeczy
4. Raz w tygodniu w 
ukierunkowany sposób (ale 
także regularnie, gdy coś się 

Aktywizujące
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dzieje) zastanawiamy się 
wraz z dziećmi - zachęcamy 
je do zobaczenia dobrych 
rzeczy, które zauważyły w 
ciągu tygodnia. Dla każdego 
dobrego czynu umieść jedną 
fasolę w pojemniku
5. Kiedy pojemnik jest 
pełny, możemy zrobić z 
dziećmi małą uroczystość         
i przynieść nagrodę dla całej 
klasy

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Pudełko Noe - cudowne 
naczynie

Eksponujące 
Podające 
Problemowe  
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Umiejętność 
autoprezentacji
przedstawienia 
problemu i 
rozwiązania

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Nauczyciel – język angielski Pudełko Noe – cudowne 
naczynie

Eksponujące 
Podające 
Problemowe  
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Umiejętność 
autoprezentacji
przedstawienia 
problemu i 
rozwiązania

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Nauczyciel – godzina 
biblijna

Pudełko Noe – cudowne 
naczynie

Eksponujące 
Podające 
Problemowe  
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Umiejętność 
autoprezentacji
przedstawienia 
problemu i 
rozwiązania

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

TABLICA OSIĄGNIĘĆ: 
jestem dobry w …, to już 

Eksponujące – łączą się z 
przeżyciami, emocjami

Grupowa / 
Indywidualna

Umiejętność 
autoprezentacji

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
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potrafię …, zdjęcia dzieci        
i przy nich ich osiągnięcia

Podające – opis, objaśnienie 
i wyjaśnienie
Problemowe  burza 
mózgów
Aktywizujące

przedstawienia 
problemu i 
rozwiązania

refleksja, 
współpraca

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

TABLICA OSIĄGNIĘĆ: 
jestem dobry w …, to już 
potrafię …, zdjęcia dzieci          
i przy nich ich osiągnięcia

Eksponujące 
Podające 
Problemowe  
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Umiejętność 
autoprezentacji
przedstawienia 
problemu i 
rozwiązania

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Nauczyciel – język angielski TABLICA OSIĄGNIĘĆ: 
jestem dobry w …, to już 
potrafię …, zdjęcia dzieci         
i przy nich ich osiągnięcia

Eksponujące 
Podające 
Problemowe  
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Umiejętność 
autoprezentacji
przedstawienia 
problemu i 
rozwiązania

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Nauczyciel – godzina 
biblijna

TABLICA OSIĄGNIĘĆ: 
jestem dobry w …, to już 
potrafię …, zdjęcia dzieci         
i przy nich ich osiągnięcia

Eksponujące 
Podające 
Problemowe  
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Umiejętność 
autoprezentacji
przedstawienia 
problemu i 
rozwiązania

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

ORGANIZACJA PRZESTRZENI KLASOWEJ I CZASU PRACY 
Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Rezygnacja z dzwonków – 
praca blokami / ramami 
czasowymi

Aktywizujące 
Problemowe 

Indywidualna / 
Grupowa

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 

Samodzielność, 
odpowiedzialność
komunikacja 
współpraca
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celu.
Organizacja 
pracy.

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Rezygnacja z dzwonków – 
praca blokami / ramami 
czasowymi

Aktywizujące 
Problemowe 

Indywidualna / 
Grupowa

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.
Organizacja 
pracy.

Samodzielność, 
odpowiedzialność
komunikacja 
współpraca

Nauczyciel godziny biblijnej Lekcja trwa 45 minut i musi 
być ujęta w planie dnia 
według planu lekcji szkoły

Aktywizujące 
Problemowe 

Indywidualna / 
Grupowa

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.
Organizacja 
pracy.

Samodzielność, 
odpowiedzialność
komunikacja 
współpraca

Nauczyciel j.angielskiego Lekcja trwa 45 minut i musi 
być ujęta w planie dnia 
według planu lekcji szkoły

Aktywizujące 
Problemowe 

Indywidualna / 
Grupowa

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.

Samodzielność, 
odpowiedzialność
komunikacja 
współpraca
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Organizacja 
pracy.

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Kąciki przedmiotowe / 
zabawowe / wyciszenia / 
dodatkowej pracy

Eksponujące – łączą się z 
przeżyciami, emocjami
Podające – opis, objaśnienie 
i wyjaśnienie
Problemowe  burza 
mózgów
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.
Organizacja 
pracy i czasu 
wolnego.

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Kąciki przedmiotowe / 
zabawowe / wyciszenia / 
dodatkowej pracy

Eksponujące 
Podające 
Problemowe 
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.
Organizacja 
pracy i czasu 
wolnego.

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Nauczyciel godziny biblijnej Kąciki przedmiotowe / 
zabawowe / wyciszenia / 
dodatkowej pracy

Eksponujące 
Podające 
Problemowe 
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca
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celu.
Organizacja 
pracy i czasu 
wolnego.

Nauczyciel j.angielskiego Kąciki przedmiotowe / 
zabawowe / wyciszenia / 
dodatkowej pracy

Eksponujące 
Podające 
Problemowe 
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.
Organizacja 
pracy i czasu 
wolnego.

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Nauczyciel - Wychowawca 
poranny

Wszystko ma swoje 
miejsce i jest w zasięgu 
wzroku ucznia

Eksponujące 
Podające 
Problemowe 
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.
Organizacja 
pracy i czasu 
wolnego.

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Nauczyciel - Wychowawca 
popołudniowy

Wszystko ma swoje miejsce 
i jest w zasięgu wzroku 
ucznia

Eksponujące 
Podające 
Problemowe 
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca
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zmierzających 
do realizacji 
celu.
Organizacja 
pracy i czasu 
wolnego.

Nauczyciel godziny biblijnej Wszystko ma swoje miejsce 
i jest w zasięgu wzroku 
ucznia

Eksponujące 
Podające 
Problemowe 
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.
Organizacja 
pracy i czasu 
wolnego.

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Nauczyciel j.angielskiego Wszystko ma swoje miejsce 
i jest w zasięgu wzroku 
ucznia

Eksponujące 
Podające 
Problemowe 
Aktywizujące

Grupowa / 
Indywidualna

Samodzielność 
samostanowie
nie. 
Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.
Organizacja 
pracy i czasu 
wolnego.

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca

Wszyscy nauczyciele (KĄCIK) ZADANIA 
DODATKOWE DLA 
CHĘTNYCH dzieci, które 

Eksponujące 
Podające 
Problemowe 

Grupowa / 
Indywidualna

Samodzielność 
samostanowie
nie. 

Odpowiedzialność, 
samodzielność, 
refleksja, 
współpraca
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chcą kiedy skończą swoje 
zadanie / pracę – nie zmusza 
nauczyciel. Tworzymy kącik 
z kuwetami i materiałami 
dodatkowymi.
Segregatory + teczki na 
karty pracy dla każdego 
ucznia. 

Aktywizujące Planowanie 
działań 
zmierzających 
do realizacji 
celu.
Organizacja 
pracy i czasu 
wolnego.
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V. TEMATYKA ZAJĘĆ. HARMONOGRAM. 

Zagadnienia i tematy zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Rozwijają          

i kształtują obszar fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy rozwoju dziecka.  

TABELA 2. HARMONOGRAM TEMATÓW (WARTOŚCI) PORUSZANYCH W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ORAZ DZIAŁAŃ               

I PRZYGOTOWAŃ. 

Termin Temat Opis Osoba odpowiedzialna
DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE 

Maj – sierpień 2020 Tworzenie dokumentacji innowacji Stworzenie dokumentów zgodnie        
z procedurą wprowadzania 
innowacji w szkole 

Iwona Borowska 

Maj/czerwiec 2020 Rozmowy z nauczycielami, którzy 
będą podmiotami w realizacji  
innowacji

Opis innowacji, jej założeń, 
elementów, potrzebnych materiałów 
i organizacji klasy

Iwona Borowska /
Barbara Bartnik

Maj – sierpień 2020 
(odbyło się 19.06.2020)

Spotkanie z rodzicami uczniów 
przyszłej klasy 0 i 1

Opis założeń i metod innowacji 
pedagogicznej, sposobu pracy          
i współpracy – prezentacja 
Wychowawcy

Iwona Borowska 

24.08. - 11.09. 2020 Przygotowanie sal i materiałów 
dydaktycznych

Zakup materiałów oraz 
wyposażenia. Przygotowanie klas        
i pomocy dydaktycznych

Iwona Borowska 

Wrzesień / Październik 2020 Szkolenie Plan daltoński  Udział nauczycieli w szkoleniu (on-
line lub stacjonarnym) Szkolenie 
podstawowe, przeznaczone dla osób 
rozpoczynających przygodę                
z planem daltońskim 

Iwona Borowska /
Barbara Bartnik

24.08. - 31.08. 2020 Spotkania z wszystkimi Wprowadzenie elementów Planu Iwona Borowska /
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nauczycielami nauczania 
wczesnoszkolnego 

daltońskiego w edukacji 
wczesnoszkolnej

Barbara Bartnik

24.08. - 31.08. 2020 Rada Pedagogiczna Zatwierdzenie innowacji 
pedagogicznej na Radzie 
Pedagogicznej otwierającej rok 
szkolny

Iwona Borowska /
Barbara Bartnik

TEMATY PORUSZANE W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
odpowiedzialność, przyjaźń, wytrwałość, pomoc, odwaga, współpraca, uczciwość

14.09.-8.10.2020 Współpraca + Motywacja do 
działania. Moje zasoby. 
Wprowadzenie zasad pracy, 
założeń. Poinformowanie o celach.
 

Praca w oparciu o gotowe 
scenariusze zajęć.

Iwona Borowska
Karolina rozpoczęła 21.09
Kuba rozpoczął 28.09

12.10 – 06.11.2020 Odpowiedzialność Praca w oparciu o gotowe 
scenariusze zajęć.

Iwona Borowska

9.11 – 04.12.2020 Przyjaźń Praca w oparciu o gotowe 
scenariusze zajęć.

Iwona Borowska

7.12 – 08.01.2021 Wytrwałość Praca w oparciu o gotowe 
scenariusze zajęć.

Iwona Borowska

18.01 – 31.01.2021 FERIE ZIMOWE
Styczeń

2021
Ewaluacja pracy uczniów. 
Komunikat zwrotny. Moje 
osiągnięcia - celebracja.

Współpraca wszystkich podmiotów 
w przygotowaniu informacji 
zwrotnej, ewaluacji. Przygotowanie 
i rozdanie dyplomów wszystkim 
uczniom. 

Iwona Borowska

01.02 – 26.02.2021 Pomoc Praca w oparciu o gotowe 
scenariusze zajęć.

Iwona Borowska

1.03 – 26.03. 2021 Odwaga Praca w oparciu o gotowe Iwona Borowska
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scenariusze zajęć.
PRZERWA ŚWIĄTECZNA 1.04 – 6.04.2021

12.04 – 7.05.2021 Uczciwość Praca w oparciu o gotowe 
scenariusze zajęć.

Iwona Borowska

Maj – czerwiec 2021 Ewaluacja pracy uczniów. 
Komunikat zwrotny. Moje 
osiągnięcia - celebracja.

Współpraca wszystkich podmiotów 
w przygotowaniu informacji 
zwrotnej, ewaluacji. Przygotowanie 
i rozdanie dyplomów, nagród 
wszystkim uczniom.

Iwona Borowska

Maj – czerwiec 2021 Ewaluacja innowacji pedagogicznej. 
Spotkania w Zespole. 

Zebranie informacji zwrotnej. 
Podsumowanie pracy. Wnioski i 
spostrzeżenia.

Iwona Borowska

Maj – czerwiec 2021 Spotkania z rodzicami 
podsumowujące roczną pracę w 
oparciu o innowację pedagogiczną. 

Zebranie informacji zwrotnej. 
Podsumowanie pracy. 

Iwona Borowska

Czerwiec / lipiec
2021

Rada Pedagogiczna podsumowująca Przedstawienie wyników ewaluacji. 
Wnioski, spostrzeżenia. 

Iwona Borowska
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VI. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA (korzyści wdrożenia innowacji)

 Uczniowie:

 Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż  uświadamiają sobie posiadanie autonomii. Uczymy jej pozwalając uczniom zaplanować, co            

i kiedy mają zrobić 

 Wykorzystują możliwości jakie daje samodzielność. Mogą planować, sprawdzać i oceniać swoją pracę, a następnie stwierdzić, że efekty ich 

pracy samodzielnej zależą tylko od nich samych.

 Mają możliwość współpracy. Opiera się ona na wzajemnym szacunku. Klasa, to zespół działający wspólnie w  wielu sytuacjach, więc 

przygotowuje wspólne cele i je realizuje. Uczniowie wspierają się i pomagają sobie w pracy.

 Uczą się odpowiedzialności poprzez przejmowanie odpowiedzialności za własne inicjatywy. Dobrze zorganizowane otoczenie i jasno określone 

zasady wpływają na rozwój odpowiedzialności u uczniów. 

Nauczyciel:

 Wykorzystuje elementy Planu daltońskiego w celu wspierania ucznia w pozyskiwaniu i rozwijaniu kompetencji niezbędnych do życia (w tym 

kompetencji kluczowych)

 Jest osobą refleksyjną, wewnętrznie spójną, która świadomie kieruje procesem edukacji i wychowania uczniów. Tworzy informacje zwrotne, 

których celem jest zmotywowanie do dalszych wysiłków oraz uświadomienie mocnych stron i potrzeb ucznia. 

Rodzice:

 są poinformowani i włączeni w proces edukacji swojego dziecka. Zapoznani ze sposobem pracy, jaki prowadzony jest w szkole (w oparciu o 

elementy Planu daltońskiego).  Współpracują z nauczycielami i zależy im na rozwoju wartości oraz charakteru dziecka. Otrzymują pomocne materiały 

do pracy i rozmów z dzieckiem w domu. 
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VII. Spodziewane efekty

Wpływ na uczniów:

 Rozwój odpowiedzialności, samodzielności i współpracy

 Zaangażowanie w podejmowane działania, kreowanie sytuacji szkolnych, wykorzystanie umiejętności w codziennym życiu. 

 Ukierunkowanie na motywację wewnętrzną uczniów oraz zdobywanie umiejętności uczenia się. 

Wpływ na pracę szkoły:

 Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zastosowanie metody pedagogicznej w oparciu o elementy Planu daltońskiego. 

 Rozwój uczniów poprzez kształtowanie w nich wartości oraz praca nad charakterem.

 Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów uwzględniając ich indywidualne możliwości, potrzeby i sukcesy.

 Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim, jako placówki, która pracuje z uczniami w oparciu o elementy Planu daltońskiego.
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VIII. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej autor przeprowadzi:

 - ankietę wstępną dotyczącą oceny przez rodziców ( w skali od 1 do 5) ukształtowania w dzieciach wartości: odpowiedzialność, przyjaźń, wytrwałość, 

pomoc, odwaga, współpraca, uczciwość;

- ankietę na koniec roku szkolnego dotyczącą oceny przez rodziców ( w skali od 1 do 5) ukształtowania w dzieciach wartości: odpowiedzialność, 

przyjaźń, wytrwałość, pomoc, odwaga, współpraca, uczciwość;

 - rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami (w ciągu roku szkolnego);

 - rozmowy z rodzicami (w ciągu roku szkolnego).

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. 

Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej 

kontynuacji innowacji w tej grupie.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły. 
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IX. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z kształtowanie wartości (w tym wartości chrześcijańskich) wśród uczniów  oraz 

organizacji pracy w oparciu o elementy Planu daltońskiego. 
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