
W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole była wdrażana innowacja
pedagogiczna EUROPA W CHMURZE, którą opracowała pani Dyrektor Leokadia
Ogonowska.

Adresatem tej innowacji byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 111 im.
Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

Głównym celem innowacji było dostarczanie ogólnych informacji na temat wybranych
państw Europy, rozwój zainteresowań, poznanie świata, rozwój wyobraźni i poczucie własnej
wartości.

Zarówno w pierwszym jak i w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 uczniowie
edukacji wczesnoszkolnej z klasy IIIA i z klasy IIIB pod opieką Jolanty Kmity i Pauliny
Trzaskowskiej realizowali cele innowacji pedagogicznej.

W październiku uczniowie rozpoczęli wirtualną wędrówkę po Polsce. Pogłębiali wiedzę na
temat mapy i symboli Polski. Poznawali legendy dotyczące naszego kraju oraz najciekawsze
miejsca w Polsce.

Poznając mapę Europy w listopadzie uczniowie poznali położenie zachodniego sąsiada
Polski Niemiec. Metodą samodzielnych doświadczeń i z użyciem urządzeń multimedialnych
uczniowie poznali flagę Niemiec i dowiedzieli się jaką walutą zapłacą robiąc zakupy w stolicy
Niemiec – Berlinie.



Poznając w grudniu zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia nie tylko w Polsce, uczniowie
dowiedzieli się, że na wigilijnym stole u naszego południowego sąsiada w Czechach króluje
chałka z bakaliami.



Z dużym zaciekawieniem wyszukiwali w dostępnych im źródłach flagę Czech oraz wysłuchali
krótkiego filmu, aby poznać nazwy zwierząt w języku czeskim.

https://www.youtube.com/watch?v=mmQ1KLSuRio

Wykorzystując urządzenia  multimedialne oraz interaktywną książkę Czytaj z Albikiem
uczniowie w styczniu poznali mapę Węgier oraz najciekawsze budowle tego państwa.

https://www.youtube.com/watch?v=mmQ1KLSuRio


W lutym udaliśmy się w wirtualną podróż do stolicy Włoch. Uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli poznawali niezwykle bogatą architekturą Rzymu. Ewaluacją zajęć były kreatywne
prace plastyczne.

Poznając zwyczaje Świąt Wielkanocnych nie tylko w Polsce, uczniowie dowiedzieli się, że na

wielkanocnym stole w Hiszpanii królują smażone pączki z ciasta drożdżowego, wypełnione

po brzegi kremem waniliowym. 

Dzięki pomocy rodziców w czasie nauczania zdalnego uczniowie poznali Flagę Francji oraz
dowiedzieli się jaką walutę muszą przygotować robiąc zakupy w Paryżu.



Zwiedzanie Europy w bieżącym roku szkolnym uczniowie zakończyli odwiedzając
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Z zaciekawieniem wyszukiwali w Internecie
informacji na temat wyglądu flagi oraz obowiązującej tam waluty.

Realizując innowację pedagogiczną EUROPA W CHMURZE uczniowie edukacji

wczesnoszkolnej pod kierunkiem nauczycieli, aktywnymi metodami dostosowanymi do ich



możliwości, poznawali kraje europejskie. Z zainteresowaniem i z zaangażowaniem

wyszukiwali podstawowych informacji na temat innych krajów.

Udział w innowacji pedagogicznej nie tylko umożliwił na miarę możliwości samodzielne

wyszukiwanie informacji ale również dał uczniom poczucie sprawstwa, poprzez wykonywanie

różnorodnych prac plastycznych i technicznych.

Jolanta Kmita


