
Podstawowym zadaniem innowacji „Mali odkrywcy na szlakach Ojczyzny” jest 

kształtowanie uczuć patriotycznych i przywiązania do rodzinnego kraju u uczniów                   

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.  Jest to bardzo ważne 

ponieważ  dla dziecka pojęcie ojczyzna jest pojęciem zupełnie abstrakcyjnym. 

Pragniemy przybliżyć dzieciom obraz kraju oraz rozbudzić iskrę patriotyzmu prostymi 

sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka. Dzieci od najmłodszych lat obserwują 

to co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu, przez całe życie pamiętają gwarę i obyczaje 

kultywowane w ich rodzinie i środowisku. Naszym celem jest uczyć je zrozumienia                  

i szacunku dla symboli narodowych. Budowanie świadomości, że przynależą do większej 

wspólnoty ludzi, a także miłości do mowy ojczystej. 

 

UCZESTNICY 

Zajęcia zaprojektowane są dla uczniów klasy 5 z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu 

lekkim i klasy 7-8 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym szkoły 

podstawowej. Innowację prowadzą Panie Małgorzata Rok i Małgorzata Błąkała. 

 

TERMIN 

Rok szkolny 2018/2019 

 

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE 

Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną jest budowanie jego tożsamości. 

Rozwijanie autonomii i poczucia godności. Wdrażanie go do funkcjonowania społecznego 

oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych. Wyposażenie go w takie umiejętności 

i wiadomości, które pozwolą mu na korzystanie – na miarę indywidualnych możliwości –       

z jego wolności i praw człowieka. Pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. 

Myślą przewodnią, która zainicjowała stworzenie tego programu było pytanie, jak pomóc 

dzieciom w sposób świadomy i odpowiedzialny funkcjonować w przyszłości                           

w społeczeństwie. 

Program innowacyjny opracowany został z myślą o uczniach szkoły podstawowej specjalnej. 

Nadaje on zajęciom lekcyjnym formę warsztatów, na których uczniowie uczą się współpracy   

i współdziałania, jednocześnie odkrywając własną tożsamość i przynależność. Uczą się 

szacunku, zachowań pozytywnych społecznie oraz wykorzystują naturalną  potrzebę 

działania. 

 

GŁÓWNE CELE INNOWACJI 

 Kształtowanie świadomego uczestnictwa ucznia w różnych formach życia 

społecznego na równi z innymi członkami zbiorowości.  

 Wdrażanie i uczenie przestrzegania ogólnie przyjętych normy  współżycia                    

z  zachowaniem prawa do swojej indywidualności. 

 Kształcenie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego dziedzictwa narodowego    

i kulturowego. 

 



FORMY PRACY 

Zajęcia przeprowadzane są w formie warsztatów z uwzględnieniem pracy zbiorowej, 

indywidualnej i w grupach. 

Spotkania o charakterze warsztatów będą odbywały się raz lub kilka razy w miesiącu na 

określonych jednostkach lekcyjnych  dostosowanych do potrzeb poszczególnych zadań 

przewidzianych do wykonania przez uczniów. Na godzinie wychowawczej i plastyce w 

przypadku uczniów klasy 5l, na zajęciach funkcjonowania w środowisku i kreatywności 

(plastyka, technika, muzyka) w przypadku uczniów klasy 7-8u.  Zgodnie z możliwościami 

samych uczniów. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Większość zajęć będzie prowadzona na terenie szkoły w warunkach klasowych. Część zajęć 

będzie odbywać się poza terenem szkoły,  w mieście i jego okolicy. Planowana jest także 

wycieczka do Kopalni Guido „Królowa Luiza” w Zabrzu, a także wyjazd do Teatru 

„Śląskiego” im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach lub Teatru „Polskiego” w Bielsku 

Białej. Planowany jest także wyjazd do Muzeum „Śląskiego”. Podczas zajęć wykorzystane 

będą odpowiednie pomoce dydaktyczne. 

 


