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Opis innowacji: 

I  Wstęp 

 
Innowacja pedagogiczna ma charakter metodyczny. Została opracowana zgodnie 

z podstawą programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego: „Uczeń kończący klasę III 

w zakresie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kali-

grafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną”. 

Potrzeba wprowadzenia innowacji wynika z obserwacji pracy uczniów klas pierwszych   

i ich umiejętności w zakresie grafomotoryki, które w ocenie nauczycieli są znacząco obniżone  

w porównaniu z latami ubiegłymi. Z doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wynika, iż 

w dobie kultury obrazkowej i rozwoju środków multimedialnych, obniżył się zdecydowanie poziom 

sprawności grafomotorycznej u dzieci. Ogromną trudność sprawia uczniom prawidłowy chwyt pisar-

ski, właściwe odtwarzanie liter, brak płynności połączeń między literami oraz wolne tempo pisania. 

Dlatego wskazane są dodatkowe ćwiczenia małej motoryki. 

II Główne założenia 

Pisaki suchościeralne wraz z laminowaną liniaturą są nową metodą wpływającą na atrakcyjność 

zajęć i pobudzającą uczniów do pokonywania trudności związanych z nauką pisania liter, cyfr, 

znaków matematycznych i utrwalania zasad ortografii. Ćwiczenia z tablicami włączone będą  

w bieżący proces dydaktyczno-wychowawczy stanowiąc jego cenne wsparcie. Nie bez znaczenia jest 

również to, że praca z zalaminowaną liniaturą odpowiada na indywidualne potrzeby dziecka, 

ponieważ wielkość liniatury może być wybierana przez ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości 

grafomotorycznych.   

 

III Harmonogram innowacji. 

 Innowacja  jest przeznaczona dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2020/2021 

naukę w klasach I a i I b, z możliwością kontynuacji w klasie II i III – po wprowadzeniu bieżących 

zmian, wynikających z potrzeb uczniów w klasach starszych. 

Zajęcia z laminowaną liniaturą i pisakami będą prowadzone podczas bieżącej pracy  

w ramach edukacji wczesnoszkolnej -  w czasie wprowadzania nowych liter, cyfr, znaków 

matematycznych oraz zasad ortografii. 

IV Cele innowacji: 
Cele ogólne: 

• kształtowanie umiejętności ładnego pisania poprzez działanie i zabawę, 

• poprawa indywidualnych efektów edukacyjnych uczniów, 
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• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się, pisania liter, cyfr oraz poznawania  

i utrwalania zasad ortografii, 

• podnoszenie motywacji do nauki pisania i przestrzegania zasad kaligrafii, 

• rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. 

Cele szczegółowe: 

• promowanie estetycznego odręcznego pisania, przestrzegania zasad poprawności 

gramatycznej i ortograficznej, 

• uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych, 

• rozwijanie spostrzegawczości, wytrwałości, skupienia uwagi, 

• kształcenie wyobraźni i orientacji przestrzennej, 

• ćwiczenia koncentracji uwagi, wzmacnianie funkcjonalności koordynatora wzrokowo – ru-

chowego, 

• ćwiczenia sprawności manualnej, 

• rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania, 

• rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania, 

• rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, 

• kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju. 

V Metody i formy: 

    Metody: 

• zabawowa, 

• pogadanka-objaśnienie, 

• działań praktycznych  - praca z zalaminowaną liniaturą i pisakami suchościeralnymi. 

 Formy pracy: 

• praca indywidualna, 

• praca zespołowa. 

VI Potrzebne zasoby i środki 

 

Do realizacji innowacji zostały zakupione pisaki suchościeralne przez rodziców uczniów klas 

pierwszych. Liniaturę zalaminowaną przygotowali wychowawcy we własnym zakresie, korzystając 

ze szkolnego urządzenia do laminowania. 
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VII Przewidywane efekty innowacji 

Dla szkoły: 

• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, 

• uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, 

• podniesienie jakości pracy szkoły, 

Dla nauczycieli: 

• podniesienia efektów własnej pracy, 

• osobista satysfakcja, 

• indywidualizacja nauczania. 

Dla uczniów: 

• rozwój u uczniów cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, 

• zwiększanie wiary we własne siły i możliwości, 

• satysfakcja z odniesionych sukcesów, 

• kształtowanie skupienia i koncentracji uwagi, 

• podniesienie poziomu graficznego pisma. 

VIII Ewaluacja 
Ewaluacją będzie prowadzona na bieżąco obserwacja w czasie trwania innowacji. Na zakoń-

czenie programu innowacji, celem poznania efektów pracy i wyciągnięcia wniosków na przyszłość,  

wykorzystane zostaną następujące narzędzia: 

• ankiety ewaluacyjne dla uczniów, 

• wyniki konkursu z kaligrafii, 

• wyniki konkursu na najładniej prowadzony zeszyt, 

• obserwacje zachowań uczniów na zajęciach, 

• prace uczniów. 
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