
Sprawozdanie	z	innowacji	pedagogicznej	„Pomysł	na	wagę	złota”	
 

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej 

„Pomysł na wagę złota” autorstwa Wioletty Kucharskiej i Jolanty Wiszniewskiej – 

Celińskiej, przyjętej uchwałą Nr 4/2016/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

w Świdrach, z dnia 12 września 2016 roku, w sprawie wprowadzenia innowacji 

pedagogicznej oraz za zgodą Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

 Podejmowane działania w większości realizowane były w ramach godzin 

dodatkowych. 

Pierwszym zadaniem jakie zostało zrealizowane było zapoznanie Rady 

Pedagogicznej z planem działań w ramach innowacji oraz uzyskanie zgody 

nauczycieli szkoły na współpracę przy jej realizacji. Kolejnym  zadaniem było 

spotkanie integracyjne dzieci  naszego przedszkola z uczniami Szkoły Podstawowej 

nr 16 im. Tony Halika w Warszawie, z którą podjęto współpracę, także w ramach E-

Twinningu, dzieląc się  naszymi doświadczeniami z placówkami europejskimi. 

Podczas spotkania dzieci z przedszkola i uczniowie szkoły  świetnie  się bawili 

podczas wykonywania Drzewa Przyjaźni i zabaw  ruchowych. Dzieci również 

spotkały się z leśnikami i w dwóch zespołach wiekowych uczestniczyły w 

wycieczce edukacyjnej po lesie. Na zakończenie spotkania nastąpiła wymiana 

prezentami przygotowanymi przez dzieci  w swoich placówkach. Prezentem zostali 

obdarowani również leśnicy. 

 

W ramach innowacji prowadzono zajęcia dodatkowe, na których zapoznawano 

dzieci z twórczością L.J. Kerna podejmując różnorodne działania literackie               

i artystyczne min.: czytanie wierszy,  wykonywanie ilustracji do nich, zabawy 

ruchowe, zagadki, rebusy, łamigłówki związane z twórczością poety. 



 

 

 

W listopadzie wspólnie z dziećmi  wykonywano gry planszowe nawiązujące do 

twórczości L.J.Kerna, włączono do współpracy dzieci ze starszych klas pod 

kierunkiem p. Anny Suchodolskiej. Rezultatem wspólnej pracy były dwie gry, które 

zostały wyeksponowane podczas wystawy gier planszowych na Stadionie 

Narodowym w Warszawie. 

 

 Kolejnym przedsięwzięciem w ramach innowacji było rozpoczęcie objazdowej 

wystawy poświęconej twórczości Ludwika Jerzego Kerna. Dzieci samodzielnie 

wykonały ilustracje do wierszy i opowiadań poety. Prace wyeksponowane były na 

korytarzu szkolnym oraz przedszkolnym i wysłane do szkoły partnerskiej.  



 

Kolejnym zrealizowanym zadaniem była wizyta w szkolnej bibliotece, podczas 

której  dzieci oglądały zbiory biblioteczne oraz wyszukiwały utwory  Ludwika 

Jerzego Kerna. W spotkaniu tym uczestniczyli również uczniowie klas IV-VI, 

którzy  czytali swoim młodszym kolegom wybrane  wiersze L.J.Kerna. 

 

Przed Świętami Bożego Narodzenia przygotowałyśmy z dziećmi kartki świąteczne, 

które wysłałyśmy do zaprzyjaźnionych szkół w Polsce. Było nam też bardzo miło 

kiedy otrzymałyśmy również życzenia na kartkach zrobionych przez dzieci. 

 

Niewątpliwą atrakcją dla przedszkolaków było kolejne zadanie w ramach innowacji. 

Zorganizowano dla wszystkich grup przedszkolnych seans filmowy jak w 

prawdziwym kinie. Sala zabaw zamieniła się w salę kinową. Dzieci miały 

możliwość zakupu przygotowanych wcześniej biletów w kasie kinowej, 

samodzielnie wyszukiwały odpowiedniego rzędu i miejsc, a w czasie projekcji filmu 

„Proszę Słonia” na podstawie książki J.L.Kerna, dzieci zachowywały się jak 

przystało w prawdziwym kinie. Po zakończonym seansie dzieci wykonały prace 

plastyczne nawiązujące do filmu. 



 

 

W ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej pt. „Pomysł na wagę złota” dzieci 

z przedszkola otrzymały od zaprzyjaźnionych szkół jako zadanie do zrealizowania - 

prace plastyczne wykonane pastelami w formie konturów, do wiersza J.L.Kerna  

„Parasole”.  Zadaniem naszych przedszkolaków było pomalować akwarelami 

rozpoczęte rysunki. Takie zadanie było wyzwaniem dla naszych dzieci, ale 

poradziły sobie wyśmienicie i efekty były bardzo ciekawe.  

 

Przedszkolaki z każdej grupy też przygotowały ilustrację do wierszy „Balon i 

balonik”, „Zamek Króla Pipina” – kredką pastelową. Dzięki temu miały możliwość 

poznać technikę rysowania pastelami.  Wykonane prace zostały 

wysłane  



 

do szkoły podstawowej w Ostrołęce i Ciółkówku. 

W ramach realizowanej innowacji „Pomysł na wagę złota” zorganizowano również  

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Łapy, pióra i rymów cała fura”, którego byliśmy 

współorganizatorami. Konkurs  objęty był patronatem Burmistrza Dzielnicy 

Ursynów m. st. Warszawy.  Na konkurs zgłoszono 828 prac, które napływały  z 

całej Polski. Wszystkie prace były oceniane przez jury, w skład którego wchodził 

znany artysta plastyk – Andrzej Kalina.  W konkursie tym również dzieci miały 

możliwość wyboru najciekawszej pracy poprzez platformę internetową. Nadeszło 

bardzo dużo ciekawych prac i trudno było wybrać najlepsze.  

     

Dla podkreślenia trudu wykonawców prace uczestników konkursu zostały 

wystawione w szkołach współpracujących z nami. Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. 

Warszawy zorganizował podsumowującą wystawę prac uczestników projektu 

„Pomysł na wagę złota”, w której znalazły się również prace naszych 



dzieci.  

 

W trakcie realizacji  innowacji nawiązano również do Światowego Dnia Poezji.              

Z tej okazji została przygotowana akademia poświęcona twórczości Ludwika 

Jerzego Kerna. Przedstawiciele każdej klasy i oddziałów przedszkolnych 

przygotowali  się do recytacji wybranych wierszy.  Akademii towarzyszyła wystawa 

prac plastycznych ilustrujących wiersze Kerna oraz inne prace związane              

z realizowaną innowacją pedagogiczną pt. „Pomysł na wagę złota”. Dzieci miały 

okazję nie tylko słuchowo, ale i wizualnie przeżywać poezję poety. Każdy uczestnik 

przygotował rekwizyty związane z recytowanym wierszem.  

 

Wiersze J.L.Kerna były też wykorzystane do urozmaicenia zajęć matematycznych              

i nawiązania współpracy z gimnazjalistami, którzy dla maluchów przygotowali 

ciekawe zadania matematyczne. Zadania rozwiązane z wielkim zapałem odesłane 

były do adresatów i przez nich pozytywnie ocenione.  

    

 



Otrzymaliśmy również pozdrowienia z okazji Światowego Dnia Liczby π. 

 

Następnym zadaniem w ramach realizowanej innowacji, było nagranie audiobooka 

przez dzieci uczestniczące w realizacji projektu e-Twining.  

 

Jednym z kolejnych zadań było przeprowadzenie zajęć pokazowych dla nauczycieli 

naszego przedszkola przez Jolantę Wiszniewską – Celińską do wiersza Kerna „Skąd 

się bierze dziura w serze?”, gdzie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych 

dowiedziały się jak powstaje ser.  

Natomiast dla rodziców p. Wioletta Kucharska przeprowadziła zajęcia otwarte do 

wiersza „Na plaży”. 



 

Najwięcej  pozytywnych emocji wśród dzieci wzbudziły wycieczki nawiązujace do 

utworów J.L.Kerna. Pierwsza wycieczka do gospodarstwa wiejskiego dała dzieciom 

możliwość na żywo poznać zwierzęta z wiejskiego podwórka, a kolejna do Krainy 

rumianku przeniosła dzieci w czasy naszych przodków. Dzieci dowiedziały się co to 

jest żuraw, kijanka i jak samodzielnie można zrobić chłodnik lub upiec słodkie 

bułeczki. 

 

 

 



Ostatnim zadaniem był udział w grze miejskiej „Zrozumie to nawet dorosły” 

zorganizowanej w warszawskim ZOO. Udział w grze brały dzieci ze szkół 

współpracujących z nami w ramach projektu „Pomysł na wagę złota”. Na 

zakończenie spotkania dzieci otrzymały dyplomy oraz audiobooka z wierszami 

Kerna w postaci płyty. 

 

 

 

 

Za realizację zadań w ramach innowacji i projektu e-Twinning „Pomysł na wagę 

złota”,  nauczyciele otrzymali odznaki jakości. 

                  

 



Informacja przygotowana przez Zespół Szkół w Świdrach 


