
 

 

„ Edukacja przez ruch – drzwiami do rozwoju w świecie dziecka młodszego. W I etapie 

nauczania szkoły podstawowej”  to innowacyjny program w którym preferowana jest  nauka 

przez zabawę w atmosferze akceptacji, ciepła i zrozumienia. W związku z tym szereg 

podejmowanych działań będzie się odbywać w formie zabaw ruchowych, przy muzyce, 

śpiewie piosenek, gry na flażolecie, zabaw dydaktycznych, gier matematycznych i 

ortograficznych, obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, ćwiczeń ruchowych  oraz różnych 

innych działań.  

Cel główny: 

- ułatwienie startu i osiągnięcie sukcesu w szkole, 
- przygotowanie ucznia do podjęcia odpowiedzialności za swoją naukę poprzez dobór 

odpowiednich metod i form pracy. 

Cele szczegółowe: 

- wspieranie rozwoju zdolności poznawczych i zaciekawień, umiejętności uczenia się, 
prowadzące do rozbudzenia zamiłowań, zainteresowań oraz odpowiedniego motywu 
do dalszej edukacji; 

- wspieranie rozwoju umiejętności komunikowania się, poprawnego posługiwania się 
językiem polskim w mowie i w piśmie, praktycznego opanowania podstawowych 
pojęć i działań matematycznych jako narzędzi umożliwiających dalszą edukację; 

- wspieranie rozwoju umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji z 
jednoczesną próbą kształtowania postawy selektywnego uczestnictwa w mediach; 

- wspieranie rozwoju społeczno – moralnego, umiejętności oceny własnego 
postępowania i innych, umiejętności zabawy, nauki i pracy w grupie, umiejętności 
porozumiewania się, współpracy, rozwiązywania problemów w grupie przy 
jednoczesnym zachowaniu prawa do realizacji własnych indywidualnych potrzeb; 

- wspieranie rozwoju umiejętności samodzielnego, skutecznego działania i 
motywowanie w kierunku podejmowania pierwszych prób samokontroli, 
samokształcenia, czy samowychowania; 

- wspieranie rozwoju poczucia przynależności do rodziny, klasy, szkoły, narodu, 
- budzenie szacunku i tolerancji do drugiego człowieka, do innych społeczeństw i 

narodów; 
- wspieranie rozwoju psychofizycznego, doskonalenie i usprawnianie ruchowe; 
- budzenie poczucia troski o zdrowie i bezpieczeństwo własne, i innych; 
- budzenie wrażliwości estetycznej na płaszczyźnie wielu dyscyplin życia człowieka – 

wrażliwość estetyczna z uwagi na aktywne uczestnictwo w sztuce, kulturze, 
wrażliwość związana z estetyką ruchu, ubierania się, zachowania; 

- wspieranie umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń, przeżyć, uczuć związanych 
z uczestnictwem w wydarzeniach klasy, rodziny, spostrzeżeń, które wynikają 



bezpośredniego kontaktu dziecka z literaturą, filmem, prasą, za pomocą środków 
artystycznych. 

 
Wykorzystywane metody  : 

- metody systemu Edukacja przez ruch 
- techniki systemu Edukacja przez ruch 
- metody i techniki KLANZY 

Narzędzia potrzebne do realizacji innowacji : 

- program   „Elementarz XXI wieku” NOWA ERA 

-     narzędzia i środki reprezentatywne dla technik i metod systemu EPR 

- narzędzia i środki reprezentatywne dla technik i metod KLANZY 

Oczekiwane efekty to: 

- pełna wzajemna  akceptacja dzieci niezależnie od wieku i  posiadanych umiejętności; 
- pełna integracja grupy; 
- umiejętność pracy dzieci w oparciu o strategię  przekształcania, przetwarzania                 

i tworzenia informacji; 
- umiejętność samodzielnego konstruowania swojej wiedzy. 
- wzięcie odpowiedzialności za swoją naukę. 

 
 


