„Równiejszym krokiem” do klasy czwartej

Rodzaj innowacji:
metodyczno – organizacyjna
Zakres innowacji:
Innowacją zostały objęte dzieci z klasy pierwszej „B”.
Czas trwania:
Innowacja „Równaj krok” była realizowana od roku szkolnego 2014/2015 do roku 2016/2017.
Ćwiczenia P. Dennisona były wplatane w tok lekcyjny. W klasie II działania rozszerzono o
„Zajęcia z dzieckiem zdolnym”, na które uczęszczali wszyscy uczniowie podzieleni na grupy,
zgodnie z ich zdolnościami. Mogli również obserwować każde inne zajęcie i aktywnie się do nich
włączać. Rozszerzenie zakresu innowacji wynikała z chęci szerszego oddziaływania na dzieci,
lepszego poznania i wspierania ich rozwoju.

Realizacja innowacji:
Celem tej innowacji był maksymalny rozwój każdego dziecka poprzez integrację jego ciała
i umysłu. Dbając o higienę psychiczną, modelując prawidłowe zachowania wplatano elementy
ruchu w naturalny tok lekcji. Odpowiednie ćwiczenia wykorzystywano podczas lekcji jako
rozgrzewkę, przerywnik lub na zakończenie zajęć, by wprowadzić dzieci w stan sprzyjający
uczeniu się lub wyostrzyć wykorzystywane na lekcji zmysły. Przed czytaniem były to ćwiczenia
uruchamiające mięśnie oczu we wszystkich zakresach. Aby zaktywizować efektywne słuchanie
uczniów, wykorzystywano ćwiczenia usprawniające aparat słuchowy. W sytuacji stresu nie ma
mowy o efektywnym działaniu. Aby ten stan skompensować wprowadzono ćwiczenia
rozciągające i relaksacyjne. We wrześniu 2014 r. rodzice zostali zapoznani z założeniami
innowacji. Żeby lepiej zorganizować pracę w klasie, nauczyciel dokonał diagnozy stylu
funkcjonowania uczniów na podstawie obserwacji zachowania dzieci, wywiadu z rodzicami
i testu leżącej ósemki.

Uwzględniając preferencje dzieci stosowano metody oparte na doświadczaniu i działaniu.
Uczniowie czytali całościowo, uczyli się rachunków poprzez rytmizację, opowieści, domino
i gry. Poprzez ulubione ćwiczenia ruchowe aktywizowali kanały sensoryczne i integrowali pracę
obu półkul mózgowych.
Pracując w grupach uczyli się od siebie nawzajem i wymieniali się wiedzą, umiejętnościami,
różnymi stylami uczenia. Ulubionymi ćwiczeniami z zakresu relaksu ogólnego, oczu, uszu
w pierwszej klasie były:
•

opukiwanie ciała,

•

rysowanie oczami,

•

ósemka wzrokiem rysowana,

•

muszelki na uszy,

•

masaż uszu,

Z zakresu ćwiczeń integrujących pracę obu półkul najchętniej dzieci wykonywały:
•

myślenie o X,

•

dyrygowanie,

•

rysowanie leżącej ósemki,

•

szalony alfabet,

Z zakresu ćwiczeń aktywizujących zmysły popularnością wśród dzieci cieszyła się:
•

wyszukiwarka,

•

labirynty,

•

wizualizacje proste i złożone,

•

naśladowanie dźwięków,

•

szalona orkiestra,

•

pomniki,

•

rysowanie w mące,

•

drabinki,

•

rysowanie w powietrzu.

Te proste ćwiczenia ruchowe funkcjonowały w klasie jak maskotki, które przynosiły szczęście.
Ich wykonywanie dodawało dzieciom pewności, wzmacniało poczucie własnej wartości
i prowadziło do zaufania we własne możliwości w uczeniu się.
W następnych latach wprowadzane były ćwiczenia bardziej skomplikowane. W klasie drugiej
uczniowie poznali dalsze ćwiczenia z zakresu przekraczania linii środkowej: ruchy
naprzemienne, leniwe ósemki, słonia czy kołyskę. Drugą grupą były ćwiczenia rozciągające
i wydłużające mięśnie ciała: sowa, aktywna ręka, wypady, luźne skłony czy zaginanie stopy.
Rozszerzył się wachlarz ćwiczeń energetyzujących ciało i umysł: od kapturka myśliciela po
energetyzujące ziewanie, punkty pozytywne i punkty uziemienia. Z ćwiczeń pogłębiających
uczniowie wykonywali ruchy naprzemienne, pozycję Cooka, punkty na myślenie.

Rozumiały zasadność ćwiczeń i chętnie je wykonywały przed publicznymi występami, pisaniem
klasówek, czytaniem ze zrozumieniem czy rozwiązywaniem zadań. Butelka z wodą stała się
nieodłącznym elementem wyposażenia, po którą uczniowie sięgali na lekcjach bardzo często.

Aby działania dzieci były bardziej wydajne potrzebna jest praca obu półkul mózgu. Dlatego
ważne jest, żeby stworzyć dzieciom dogodne warunki do odkrywania siebie, rozwijania swoich
zdolności w szkole, w domu i środowisku lokalnym. W klasie drugiej poświęcono dodatkowe
zajęcia na dokonanie diagnozy zdolności uczniów. Ich określanie pozwoliło na organizację
działań, które przyczyniły się do pełniejszego rozwoju dzieci. Zdolności uczniów określono
w ośmiu obszarach. W zdolnościach wizualno – przestrzennych wyodrębniono 8 uczniów,
w matematyczno - logicznych 7 uczniów, w językowych 9 uczniów, w naukowych 11 uczniów,
muzycznych 13 uczniów, intrapersonalnych 10 uczniów, interpersonalnych 10 uczniów i cielesno
– kinestetycznych 17 uczniów. Jeden uczeń wysoko uplasował się we wszystkich typach
zdolności, drugi w sześciu. Właściwe rozpoznanie zdolności pomogło nauczycielowi
w nawiązaniu dobrego kontaktu z dzieckiem. Umożliwiło odpowiednie przygotowanie zajęć
szkolnych tak, aby zmotywować do pracy wielu uczniów. Diagnoza pomogła także
w komunikacji nauczyciela z rodzicami, którzy w ankietach docenili podmiotowe, indywidualne
traktowanie osiągnięć ich dziecka. Na zajęciach dodatkowych nauczyciel stwarzał warunki do
rozwijania zdolności i zainteresowań u wszystkich dzieci, które w ten sposób zyskały szansę na
odniesienie subiektywnego sukcesu, zajmując się dziedzinami, do których mają predyspozycje.

W klasie trzeciej zakres ćwiczeń został znowu poszerzony. Uczniowie chętnie je wykonywali, bo
widzieli ich pozytywny wpływ na wyrażanie własnych emocji, komunikowanie się z innymi
ludźmi, pokonywanie stresu i napięcia, lepszą organizację działań, wzrost poczucia własnej
wartości. Znali też konkretne ćwiczenia poprawiające widzenie, słyszenie, pamięć i koncentrację.
Proponowali ulubione z danej kategorii. Ich regularność powodowała, że uczniowie byli bardziej
chłonni, ciekawi świata, zgodnie współpracujący w grupie. Nikt nie czuł się odrzucony przez
innych i niedowartościowany, gdyż miał świadomość swoich zdolności.

Najłatwiej można było zaobserwować to zjawisko, podczas realizacji większych projektów (np.
„Zdrowo jem, więcej wiem”), gdzie uczniowie realizowali zadania wspólnie przez działanie,
odkrywanie, przeżywanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Najchętniej podejmowane przez
dzieci były zadania ściśle powiązane z rzeczywistością, gdy sens oraz praktyczne zastosowanie
mieli
w zasięgu ręki, gdy wiedzieli czemu ich praca służy, w czym im to pomoże, co
uzyskają dla siebie, jeśli podejmą określoną aktywność. Angażując swoje kompetencje tworzyli
w zespołach gry planszowe, opracowywali gry ruchowe, organizowali happeningi, prezentowali
się w piosenkach, układach tanecznych, inscenizacjach, tworzyli ulotki, prezentacje
multimedialne, tematyczne gazetki ścienne, zakładali hodowle, propagowali swoje działania
wśród kolegów w szkole i przedszkolu.

Znając swoje mocne strony nie bali się udziału w różnych zawodach i konkursach zdobywając
czołowe miejsca:
•

I miejsce w Biegach Przełajowych „Cztery Pory Roku” – 2014/2017

•

II miejsce w Turnieju Powiatowym „Jestem bezpieczny”

•

II miejsce w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”

•

III miejsce w województwie, XVII w Polsce, w Kangurze Matematycznym 2016
r.,

•

I i IV miejsce w X Olimpiadzie Wiedzy Archimedes PLUS – 2016 r.

•

I miejsce w konkursie literackim „Pomaganie jest fajne”

•

I miejsce w konkursie plastycznym „Orneta na pocztówce”

•

Dwa wyróżnienia w konkursie Kangur Matematyczny – 2017 r.

•

II i III miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim.

•

W Olimpiadzie Wiedzy Archimedes PLUS 2017 r.

Dzieci chętnie występowały w inscenizacjach prezentowanych na forum szkoły:
•

„Do Betlejem”

•

„Cztery pory roku”

•

„Wiosenny teatrzyk”

•

„Witaj wiosno”

•

„Na niezgodę życia szkoda”

•

„Rodzina na dobre i na złe”

•

„Luzbajera”

•

„Na straganie”

•

„Witaminki dla księżniczki Marcelinki”

•

„Doktor Zdrówko”

•

„Król Ziemniak”

Oprócz „aktorów”, inne grupy dzieci zajmowały się plakatami i zaproszeniami, wykonaniem
rekwizytów, scenografią, oprawą muzyczną, kontaktami z publicznością, gośćmi. W Przeglądzie
Talentów próbowały swoich możliwości w grze na instrumencie, tańcach towarzyskich, recytacji
i kabarecie. Swoimi popisami wokalnymi urozmaiciły Dni Rodziny, Jasełka, festiwale religijne.
Dokonano ewaluacji innowacji. Oprócz wcześniej wspomnianej diagnozy stylu funkcjonowania
uczniów w szkole (leżąca ósemka, wywiady z rodzicami i obserwacji dzieci) i diagnozy
zdolności uczniów (wg teorii Howarda Gardnera), przeprowadzono ankietę dla rodziców, z której

wynikało, że zauważyli wspierany w klasie rozwój zdolności ich dzieci (w 100 % ), wysoko
ocenili zajęcia „Praca z dzieckiem zdolnym”. Uczniowie w ankiecie do nich skierowanej mieli
okazję typować najbardziej ulubione ćwiczenia z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej. Lekcje z
wykorzystaniem ćwiczeń „Gimnastyki Mózgu” P. Dennisona były również hospitowane przez
dyrektora szkoły.
Bożena Ogiela

