
Szczegółowy	opis	innowacji	pedagogicznej		

w	Szkole	Podstawowej		

im.	Arkadego	Fiedlera	w	Połajewie	

	
	
	

	

„TY	i	JA	–	
w	kręgu	dziecięcych	

zabaw”	
	
	

	
	
	
	

”Ruch	jest	nie	tylko	wyrazem	Ja,	lecz	również	niezbędnym	czynnikiem	tworzenia	się	

osobowości:	przecież	służy	on	zarysowaniu	jasnych	związków	między	Ja	i	

rzeczywistością	zewnętrzną.	Ruch	jest	tym	samym	istotnym	czynnikiem	pozwalającym	

na	poszerzenie	inteligencji,	potrzebnej	dla	rozwoju	dziecka	i	świadomego	odbierania	

bodźców	z	otoczenia.”	

	
																													
																																																																																																							M.Montessori	
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1. Tytuł	innowacji:	
	
„TY	i	JA	–	w	kręgu	dziecięcych	zabaw.”	
	
	

2. Autor	innowacji:	
	
Joanna	Rzekiecka	
	
Innowacja	 przeprowadzona	 zostanie	 we	 współpracy	 z	 wychowawcami	 klas	
pierwszych.	
	
	

3. Zakres	innowacji:	
	
Działaniem	innowacyjnym	zostaną	objęci	uczniowie	klas	pierwszych	(1a,	1b,	1c)	
	
	

4. Czas	trwania:	
	
Rok	szkolny	2015/2016	
Zajęcia	będą	odbywały	się	raz	w	tygodniu	w	wymiarze	1	godzina	lekcyjna.	
	
	

5. Typ	innowacji:	
	
-	metodyczna	
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Ruch	jest	podstawową	aktywnością	w	życiu	każdego	człowieka.	Już	w	życiu	płodowym	

maleńkich	rozmiarów	zarodek	spontanicznie	i	odruchowo	się	porusza	(ok.	8	tygodnia	ciąży).	

Człowiek	 od	 poczęcia	 aż	 do	 śmierci	 odczuwa	 wzmożoną	 potrzebę	 ruchu,	 potrzebę	 bycia	

aktywnym.	 Często	 aktywność	 fizyczna	 jest	 męcząca,	 nierzadko	 wycieńczająca	 fizycznie,	

jednak	pomimo	wysiłku	ruch	wpływa	na	nas	relaksująco,	pozwala	na	regenerację	psychiczną	

i	 odzyskanie	 stanu	 równowagi.	 Umiarkowany	 wysiłek	 podejmowany	 systematycznie	 nie	

męczy,	wręcz	przeciwnie	–	pobudza	nas	do	jeszcze	większej	aktywności	 i	zintensyfikowania	

ćwiczeń.	 Współcześnie	 dzieci	 nie	 potrafią	 w	 sposób	 aktywny	 zorganizować	 sobie	 czasu	

wolnego.	Często	preferują	rozrywki	bierne	tj.	oglądanie	telewizji,	gry	komputerowe,	portale	

społecznościowe,	 zabawy	w	 sieci.	Wymienione	 powyżej	 sposoby	 spędzania	wolnego	 czasu	

nie	 tylko	wykluczają	bycie	 aktywnym,	ale	 także	 często	podejmowane	 są	 samotnie,	dziecko	

nie	 potrzebuje	 do	 dobrej	 zabawy	 innych	 osób,	 nie	 odczuwa	 dyskomfortu	 z	 powodu	 braku	

kontaktu	z	rówieśnikami.	Zdarza	się,	że	dzieci	wolą	kontakty	oraz	znajomości	internetowe	niż	

prawdziwe	 relacje	 z	 drugą	 osobą	 będącą	 tuż	 obok.	 Jeśli	 pokażemy	 dziecku,	 jak	 czerpać	

przyjemność	 z	 bycia	 z	 innymi,	może	w	przyszłości	 jako	 nastolatki	wybiorą	 kontakt	 z	 drugą	

osobą	w	rzeczywistym	świecie	zamiast	namiastki	kontaktu	w	świecie	wirtualnym.	Dzisiejsza	

rzeczywistość	to	ciągły	pośpiech,	stres,	bezustanna	walka	o	byt	i	przetrwanie	oraz	brak	czasu.	

Żyjąc	w	 takim	 świecie	 często	 zapominamy	 co	 jest	 najważniejsze	 i	 jaką	 hierarchię	wartości	

wyznajemy.	Zmęczeni	i	zapracowani	rodzice	nierzadko	nie	mają	czasu	na	rozmowę	z	dziećmi,	

odrabianie	 lekcji	 i	 naukę	 nie	 wspominając	 już	 o	 wspólnej	 zabawie	 i	 byciu	 razem.	 	 Także	

kontakty	 i	 zabawy	 pozaszkolne	 z	 rówieśnikami	 często	 są	 trudne	 bądź	 niemożliwe.	 Dzieci	 z	

danej	klasy	pochodzą	z	różnych	miejscowości	co	sprawia,	że	poza	szkołą	często	kontakty	te	

nie	 istnieją.	 Podtrzymaniu,	 rozwijaniu	 i	 nawiązywaniu	 nowych,	 dziecięcych	 relacji	 sprzyja	

przebywanie	 w	 świetlicy	 szkolnej.	 Właśnie	 tam	 dzieci	 mają	 czas	 na	 wspólną	 zabawę,	

spokojną	rozmowę,	odrabianie	lekcji	i	pogłębianie	relacji	z	innymi.	Jednak	i	to	nie	wystarcza,	

zwłaszcza,	że	do	świetlicy	uczęszcza		tylko	część	uczniów.		

Już	w	latach	sześćdziesiątych	znając	i	rozumiejąc	potrzeby	dzieci	Weronika	Sherborne	

wypracowała	z	myślą	o	najmłodszych	specjalny	system	ćwiczeń.	Ćwiczenia	te	oparte	na	teorii	

ruchu	 Rudolfa	 Labana	 i	 własnych	 doświadczeniach	 nazwała:	 „Developmental	Movement”.	

Nazwa	ta	tłumaczona	jest	jako	Ruch	Rozwijający.	Taką	właśnie	rolę	przypisywała	mu	autorka,	
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wyrażając	 główną	 ideę	 swojej	 metody:	 „posługiwanie	 się	 ruchem	 jako	 narzędziem	

wspomagania	rozwoju	psychoruchowego	dziecka	i	terapii	zaburzeń	tego	rozwoju.”1	

Opracowany	 przez	 nią	 system	 ćwiczeń	 wywodzi	 się	 z	 naturalnych	 potrzeb	 dziecka,	

zaspokajanych	 w	 kontakcie	 z	 dorosłymi	 a	 także	 z	 innymi	 dziećmi.	 Z	 tak	 zwanego	

baraszkowania,	które	pojawia	się	we	wczesnym	dzieciństwie	każdego	zdrowego	dziecka	i	w	

każdej	 normalnej	 rodzinie,	 stworzyła	 ona	 system	 terapeutyczny.	 Genialność	 tej	 metody	

polega	właśnie	na	jej	prostocie	i	naturalności.	Każdy	rodzic	wie,	jak	wiele	radości	daje	obojgu	

takie	 baraszkowanie.	 Jest	 ono	 niezastąpione	 w	 procesie	 rozwojowym	 dzieci.	 Dla	 małego	

dziecka	kontakt	przez	dotyk	jest	najważniejszą	formą	relacji	z	bliskimi.	Kontakt,	któremu	nie	

towarzyszy	 dotyk,	 nie	 prowadzi	 do	 pełnej	 bliskości.	 Baraszkowanie	 nie	 tylko	 wspomaga	 i	

ułatwia	 rozwój,	 dostarcza	 także	 wiele	 satysfakcji	 i	 radości	 mając	 charakter	 szczerej	 i	

beztroskiej	zabawy.2	

	 Fizjolodzy	twierdzą,	że	ruch	 jest	dla	człowieka	błogosławieństwem.	Każdy	z	nas	wie,	

jak	 liczne	 są	 korzyści	 wynikające	 z	 ćwiczeń,	 zabaw	 ruchowych	 i	 uprawiania	 sportu.	 Ruch	

hartuje,	 wzmaga	 tężyznę	 fizyczną,	 krzepi	 i	 wzmacnia	 cały	 organizm.	 Aktywność	 fizyczna	

stwarza	 szansę	 dziecku	 do	 gromadzenia	 ważnych	 doświadczeń	 psychoruchowych	 	 a	 także	

pobudza	do	 twórczego	działania.	 	 Ćwiczenia	wpływają	na	podniesienie	ogólnej	 sprawności	

ruchowej.	 Aktywność	 fizyczna	 czyni	 nas	 zdrowszymi.	Dzięki	 niej	 dłużej	możemy	 cieszyć	 się	

młodością.	Poprzez	ruch	nasz	organizm	staje	się	odporniejszy,	rzadziej	chorujemy	(także	na	

coraz	częstsze	choroby	cywilizacyjne).	Ruszając	się	mamy	nie	tylko	lepsze	samopoczucie,	ale	

również	 dobrze	 wyglądamy.	 Ruch	 stymuluje	 rozwój	 kośćca,	 wpływa	 pozytywnie	 na	 pracę	

układu	 krążenia	 i	 oddychania	 (poprzez	 wzrost	 ilości	 czerwonych	 krwinek	 i	 hemoglobiny).	

Będąc	 aktywnymi	 wpływamy	 także	 na	 rozwój	 układu	 nerwowego,	 stymulujemy	 pracę	

naszych	zmysłów	i	usprawniamy	międzyzmysłową	koordynację.	

Każdy	 człowiek	 bez	 względu	 na	 wiek,	 prowadzący	 aktywny	 tryb	 życia	 czerpie	 ogromne	

korzyści	 płynące	 z	wykonywanych	 ćwiczeń	 i	 uprawianych	 sportów.	W	przypadku	młodego,	

rozwijającego	się	jeszcze	organizmu	korzyści	te	są	nieporównywalne.	Jeśli	dziecięcą	potrzebę	

ruchu	 i	 aktywności	 stłumi	 się,	 źle	 ukierunkuje	 albo	 pozostawi	 samą	 sobie,	 możemy	

doprowadzić	do	zaburzeń	pozytywnego	rozwoju	dziecka.	Współczesny	świat	ukierunkowany	

                                                
1 Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju 
dziecka”, WSIP, W-wa 1998 
2 Ibidem 
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jest	 przede	 wszystkim	 na	 potrzeby	 dorosłych,	 dlatego	 właśnie	 to	 my	 -	 dorośli	 musimy	

pamiętać,	by	stwarzać	dzieciom	specjalne	warunki	do	bycia	aktywnym	i	swobodnej	zabawy.3	

Wiek	 przedszkolny	 i	 wczesnoszkolny	 to	 okres	 intensywnego	 wzrostu	 dziecka.	 U	

sześcio–	 	 i	 siedmiolatków	 obserwuje	 się	 wielką	 potrzebę	 ruchu.	 To	 właśnie	 w	 tym	 czasie	

można	wiele	dobrego	zrobić	dla	zdrowia	małego	ucznia.	Kształtowanie	sprawności	ruchowej	

i	 wychowanie	 zdrowotne	 powinny	 zajmować	 ważne	 miejsce	 w	 przygotowaniu	 dziecka	 do	

nauki	 szkolnej.4	 	 To	 okres	 wzrastającej	 sprawności	 ruchowej.	 Często	 mówi	 się	 o	

nadruchliowści	wynikającej	z	ogromnej	potrzeby	ruchu,	a	także	o	konieczności	zaspokojenia	

„głodu	ruchu”	u	dziecka.	Jeśli	wesprzemy	dziecko	w	zaspokojeniu	tej	potrzeby	przyczynimy	

się	do	rozwoju	 jego	sprawności	ruchowej,	która	wyraża	się	w	opanowaniu	własnego	ciała	 i	

umiejętności	kierowania	nim.	5		

Dzieci	sprawne	ruchowo	odznaczają	się:		

- dobrym	stanem	zdrowia		(który	w	znacznym	stopniu	zależy	od	ruchu),	

- większą	 odpornością	 psychiczną	 i	 fizyczną	 (ruch	 daje	 im	 możliwość	 wyładowania	

nadmiaru	 energii,	 uwolnienia	 napięć	 i	 rozładowania	 emocji	 w	 społecznie	

akceptowany	sposób	poprzez	zabawy	i	ćwiczenia),	

- pewnością	 siebie	 i	 zadowoleniem	 (dzieci	 sprawne	 ruchowo	 uczestnicząc	 w	 grach	 i	

zabawach	 odczuwają	 przyjemność,	 która	 wynika	 ze	 świadomości,	 ile	 już	 potrafią	 a	

także	ze	swojej	niezależności	i	zaradności),		

- lepszymi	 umiejętnościami	 psychicznymi	 (dzieci	 sprawne	 ruchowo	 potrafią	

współpracować	i	działać	w	zespole,	łatwiej	nawiązują	także	kontakty	z	rówieśnikami,	

często	cieszą	się	także	akceptacją	społeczną).6	

Wychodząc	naprzeciw	potrzebom	ucznia	–	nadal	małego	dziecka	i	dążąc	do	zaspokojenia	

jego	podstawowej	potrzeby	(„głodu	ruchu”)	powstał	pomysł	stworzenia	niniejszej	innowacji.	

	

	

	

	

                                                
3 Bartkowiak Z. „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania” ,WSIP, W-wa 1980/1981  
4 Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża G. „Psychologia rozwojowa”, WSIP, W-wa 1977 
5 Przywęda R. „Rozwój somatyczny i motoryczny”, PZWS, W-wa 1973 
6 Wlaźnik K. „Świat sześciolatka. Wychowanie fizyczne w przedszkolu”, WSIP, W-wa 1988 
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Cele	innowacji	

	

I.	Cel	główny:	

1. Wspomaganie	prawidłowego	rozwoju	dziecka,	tj.	harmonijnego	funkcjonowania	

wszystkich	sfer:	poznawczej,	emocjonalnej,	społecznej	i	ruchowej,	

2. Budowanie	świadomości	samego	siebie	i	innych	osób	za	pomocą	ruchu.	

3. Rozwijanie	sprawności	ruchowej	(opanowanie	własnego	ciała	i	umiejętność	kierowania	

nim)	i	pobudzanie	aktywności	psychoruchowej.	

4. Stymulowanie	zmysłów	i	koordynacji	międzyzmysłowej.	

5. Integracja	grupy	dziecięcej	poprzez	wspólną	zabawę	i	ćwiczenia.	

	

II.	Cele	szczegółowe:	

1. Rozwijanie	ogólnej	sprawności	ruchowej.	

2. Zapoznanie	uczniów	z	ćwiczeniami	prowadzonymi	według	Metody	Ruchu	Rozwijającego	

Weroniki	Sherborne,	poznanie	zabaw	z	chustą	Klanzy,	zabaw	relacyjno-relaksujących	i	

ćwiczeń		z	rekwizytem.	

3. Odczuwanie	satysfakcji	ze	swobodnego	działania.	

4. Stworzenie	możliwości	redukcji	napięć	i	negatywnych	emocji.	

5. Budowanie	pozytywnych	relacji	interpersonalnych.	

6. Wyzwalanie	twórczej	aktywności	uczestników	zajęć.	

7. Dostarczanie		bodźców	różnych	modalności.	

8. Poznanie	siebie	i	swojego	ciała,	zwiększenie	samoświadomości.	

9. Poznanie	swoich	mocnych	stron.																																										

10. Wzmocnienie	pewności	siebie	i	poczucia	bezpieczeństwa	w	swoim	otoczeniu.	

11. Umiejętność	współpracy	z	partnerem	i	grupą.		

12. Poprawa	koncentracji.	

13. 	Poznanie	sposobów	na		wyciszenie	się	i	zrelaksowanie.	

	

	

	



 7 

Metody	pracy	

	
	

1. Elementy	Metody	Ruchu	Rozwijającego	Weroniki	Sherborne.	

2. Metoda	zabawowo-naśladowcza.	

3. Metoda	zabawowa.	

4. Metoda	ruchowej	ekspresji	twórczej	Rudolfa	Labana.	

5. Metoda	praktycznego	działania.	

	

Osiągnięcia	uczniów	

	

Poprzez	uczestnictwo	w	zajęciach	uczeń:	

-	pozna		niektóre	ćwiczenia	prowadzone	według	MRR	Weroniki	Sherborne,	zabawy	z	chustą	

Klanzy,	zabawy	relacyjno-relaksujące	i	ćwiczenia		z		rekwizytem,	

-	zdobędzie	satysfakcje	ze	swobodnego	działania,	

-	zredukuje	stres	i	negatywne	emocje	nagromadzone	w	ciągu	dnia,	

-	nawiąże	pozytywne	relacje	z	rówieśnikami	i	nauczycielem,	

-	będzie	aktywnie	uczestniczyć	w	zajęciach,	dzielić	się	pomysłami	i	zgłaszać	swoje	propozycje,	

-	będzie	odbierać	bodźce	za	pomocą	różnych	zmysłów,	usprawni	koordynację,	

-	pozna	siebie	i	swoje	ciało,	zwiększy	samoświadomość;	

-	pozna	swoje	mocne	strony,	

-	wzmocni	pewność	siebie	i	poczucie	bezpieczeństwa	w	swoim	otoczeniu,	

-	nauczy	się	pracować	indywidualnie,	w	parze,	małej	i	dużej	grupie,	

-	poprawi	koncentrację,	

-	będzie	potrafił	się	wyciszyć	i	zrelaksować.	
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Rodzaje	aktywności	

	
1. Zabawy	paluszkowe	(Sroczka,	Pieski,	Motyle	i	mucha,	Auto,	Bałwan	itp.)	

2. Zabawy	bieżne	(Krowa,	Wiewiórki	do	dziupli,	Murarz;	Raz,	dwa,	trzy	król	patrzy	itp.)	

3. Zabawy	 ruchowo-naśladowcze	 przy	 muzyce	 (Krasnoludki,	 Tańczymy	 labada,	 Ojciec	

Wirgiljusz,	Woogie	boogie,	My	muzykanci	konszabelanci,	Stary	niedźwiedź	mocno	śpi,	

Krasnoludek	itp.)	

4. Baraszkowanie	(pełzanie,	czołganie	się,	czworakowanie,	turlanie	itp.)	

5. Elementy	ćwiczeń	prowadzonych	Metodą	Ruchu	Rozwijającego	Weroniki	Sherborne	

(Wagoniki,	Raki,	Bączki,	Spychacz	itp.)	

6. Zabawy	z	chustą	Klanzy	(Potwór	z	Loch	Ness,	Na	dnie,	Fryzjer,	Fala,	Kurtyna	itp.)	

7. Zabawy	 i	 ćwiczenia	 ruchowe	 z	 rekwizytami	 (koc,	 tunel,	 piłka,	 laska,	 gazeta,	 tor	

przeszkód,	ścieżka	zdrowia)	

8. Dziecięce	masażyki	(Pizza,	Pisze	pani	na	maszynie,	List	do	babci,	Wieloryb	i	rybki	itp.)	

	

Ewaluacja	

	

1. Dokumentacja		-	dziennik	zajęć	(tematyka		zajęć	oraz	frekwencja	uczniów).	

2. Zajęcia	z	udziałem	rodziców.	

3. Zajęcia	otwarte	dla	zainteresowanych.	

4. Wyniki	ankiet	przeprowadzonych	wśród	rodziców	uczniów	klas	pierwszych.	

	

	

	


