
Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Odkrywamy naszą małą ojczyznę” 

 

 

Przeprowadzając innowację pogłębiałyśmy w dzieciach wiedzę o kulturze i historii własnej 

okolicy i jej związkach z kulturą i historią narodową na przykładzie przydrożnych krzyży i 

kapliczek. Pogłębiałyśmy kontakt ze środowiskiem lokalnym aby jeszcze bardziej umocnić  

bliskie więzi ze swoją małą ojczyzną, pogłębiać poczucie tożsamości narodowej przez rozwój 

tożsamości lokalnej. Rozwijałyśmy wśród dzieci wiedzę o historii najbliższej okolicy w 

powiązaniu z tradycjami własnej rodziny i szkoły (legendy i podania dotyczące najbliższej 

okolicy oraz sylwetki patronek szkoły związanych z naszą miejscowością). Przeprowadzone 

zostały warsztaty czytelnicze, historyczne, wycieczki tematyczne oraz gra terenowa 

„Szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek”.  Odbyły się dwa spotkania z  lokalnymi 

pisarkami książek o naszej okolicy. Zorganizowałyśmy  spotkanie z absolwentami szkoły 

pamiętającymi nasze patronki szkoły- dawne nauczycielki. W ramach innowacji 

przygotowałyśmy święto patronek szkoły. W związku z dużym zainteresowaniem historią 

regionalna przez uczniów odbyło się spotkania z pasjonatem historii dotyczące najbliższej 

okolicy. Innowacja planowana była dla uczniów klas III- VI. Działania te to: poszukiwanie 

informacji w starych kronikach, czytanie legend i ich inscenizacje, wykonywanie albumów, 

prezentacji multimedialnych, gry planszowej, pisanie wierszy i opowiadań o najbliższej 

okolicy, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w grze terenowej. Czynności te  miały na celu 

przybliżyć sylwetki patronek naszej szkoły, osób ważnych dla regionu  i historię najbliższej 

okolicy oraz upowszechniać czytelnictwo i wzbudzać zainteresowanie historią  i kulturą małej 

ojczyzny. Sprzyja to „zapuszczeniu głębszych korzeni” w małej ojczyźnie, aby móc potem 

pracować i tworzyć kulturę dla małej i dużej Ojczyzny. Innowacja przybliżyła uczniom 

dziedzictwo Kośmider, Koszwic, Solarni i Łagiewnik Wielkich. Uwrażliwiła dzieci na 

wartość dziedzictwa kulturowego miejsca zamieszkania  oraz kształtowała postawę 

patriotyczną do małej i dużej Ojczyzny. 

Realizacja innowacji: 

- wzbogaciła wiedzę o historii  i kulturze najbliższego regionu 

- poszerzyła wiedzę o patronkach szkoły i osobach zasłużonych dla najbliższej okolicy 

- doskonaliła umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach wiedzy: kronikach, 

albumach, mapach, w internecie 

- upowszechniała czytelnictwo 

- wyzwalała zainteresowania historyczne 

- rozwijała poczucie tożsamości lokalnej i patriotyzmu 

- kształtowała aktywną, otwartą i tolerancyjną postawę 

- pozwalała zdobyć umiejętności twórczego oraz samodzielnego rozwijania zainteresowań, 

zdolności i umiejętności praktycznych  

- kształtowała estetyczną wrażliwość na sztukę 

- rozwijała umiejętności pracy w grupie 



Innowacja miała charakter zajęć edukacyjno-wychowawczych. Były to warsztaty czytelnicze, 

historyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi zasłużonymi dla regionu i wycieczki po 

najbliższej okolicy. Była realizowana w II semestrze roku szkolnego 2016 /2017 na zajęciach 

bibliotecznych, świetlicowych oraz zajęciach dodatkowych  i pozalekcyjnych w Szkole 

Podstawowej w Kośmidrach i w najbliższej okolicy. 

Treści zajęć: 

1. Poznanie historii miejscowości i szkoły– czytanie  książek o miejscowości, starych 

kronik, artykułu z czasopisma „Ziemia Lubliniecka”, wykonanie herbu. 

2. Spotkanie autorskie z autorkami książek o miejscowości. 

3. Pisanie wierszy lub opowiadań o swojej miejscowości. 

4. Wywiady z rodzicami i z dziadkami – legendy i podania o najbliższej okolicy. 

5. Inscenizacje legend. 

6. Wycieczka – przydrożne krzyże i kapliczki oraz ciekawe miejsca w Kośmidrach. 

7. Opieka nad miejscem pamięci regionalnej i narodowej - krzyż koło szkoły z czasów II 

wojny światowej. 

8. Wykonanie gry planszowej – Moja miejscowość. Wspólne rozgrywki. 

9. Spotkanie z absolwentami szkoły pamiętającymi patronki szkoły- dawne nauczycielki. 

10. Wykonanie prezentacji multimedialnych o patronkach szkoły. 

11. Wykonanie albumów „Moja miejscowość” 

12. Gra terenowa „Szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek w Kośmidrach” 

Uczniowie : 

- wykonali albumy o swojej miejscowości- prezentacja w Bibliotece Szkolnej i Publicznej 

- napisali wiersze lub opowiadania o swojej miejscowości – prezentacja na gazetkach 

szkolnych i stronie internetowej szkoły 

- wykonali gry planszowe – wykorzystanie na świetlicy szkolnej 

- wykonali prezentacje o patronkach szkoły – prezentacja na apelu szkolnym 

- wzięli udział w grze terenowej „Szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek w Kośmidrach” 

Dodatkowo wzięli udział: 

-  w konkursach plastycznych i wiedzowych: „Wiosna w mojej miejscowości” oraz „Bocianie 

gniazdo w mojej miejscowości” 

- w spotkaniu z pasjonatem historii 

Efekty pracy uczniów były prezentowane na bieżąco na stronie szkoły www.kosmidry.pl oraz  

na profilu szkoły na Facebooku , posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w lokalnej prasie. 

Wyniki ewaluacji końcowej opracowane w formie sprawozdania przedstawione zostały 

Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2017 r. 

Anna Kopyto i Brygida Czudai 
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