
Mała Liga Klas – „Piosenka dobra na wszystko” –

innowacja pedagogiczna

Motto:

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”

Paulo Coelho.

 
„Piosenka dobra na wszystko” to sposób na motywowanie wszystkich uczniów do 

wszechstronnego rozwoju, pozytywnych zachowań i aktywności na rzecz klasy i szkoły. 
Niniejsza innowacja powstała w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, kierunki polityki oświatowej państwa, plan pracy szkoły, program wychowawczo – 
profilaktyczny szkoły. Oparta jest na programie własnym opracowanym przez autorki innowacji. 
zgodnym z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59). Niniejsza 
innowacja pedagogiczna jest innowacją organizacyjno – metodyczna i służy poprawie jakości pracy 
szkoły. Swym zasięgiem obejmuje wszystkich uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich edukacji 
wczesnoszkolnej oraz oddział przedszkolny i będzie realizowana w ciągu roku szkolnego 2020/2021. 
Koordynatorem działań „Piosenka dobra na wszystko” są autorzy innowacji Anna Matura i Elżbieta 
Grzelak. Innowacja będzie realizowana na zasadach przeglądu, konkurencje nie będą punktowane. 
Głównym celem innowacji jest: motywowanie i mobilizowanie wszystkich uczniów do pozytywnych 
zachowań, do wszechstronnego rozwoju, pobudzaniu wszystkich aktywności uczniów i do 
podejmowania działań na rzecz klasy oraz szkoły, rozwijanie aktywności, kreatywności, 
przedsiębiorczości. Wykształcenie umiejętności integrowania wiedzy, uświadomienia sobie znaczenia
nauki w różnorodnych obszarach życia oraz wykształcenie umiejętności stosowania i wykorzystania 
wiedzy interdyscyplinarnej w praktyce. Ponadto ważne jest uczenie pracy zespołowej i przyjmowania
odpowiedzialności za rezultaty, kształcenie umiejętności pozyskiwania informacji, jej selekcji oraz 
uczenie szacunku do ochrony własności intelektualnej. Holistyczne podejście do nauczania dzieci 
podczas proponowanych zajęć przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych. Realizacja tej 
innowacji nie tylko pozwoli uatrakcyjnić zajęcia, ale dostarczy dzieciom wiele nowych przeżyć i 
zwykłej dziecięcej radości. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do aktywności twórczej wspartej 
nowoczesnymi technologiami.

CELE GŁÓWNE INNOWACJI:

 promowanie pożądanych postaw wśród uczniów;
 wychowanie w duchu wartości ważnych i przyjętych przez społeczność szkolną;



 holistyczny i wszechstronny rozwój ucznia;
 rozbudzenie i wspieranie zainteresowań uczniów;
 kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania muzyki i odważnego wyrażania siebie;
 wzbogacanie i kształtowanie osobowości;
 rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej;
 kształtowanie otwartości na poznawanie świata poprzez samodzielne działanie.

CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI:

Wykształcenie u uczniów umiejętności:
 poczucia tożsamości i współodpowiedzialności ze społecznością szkolną;
 integracji, mobilizacji, współdziałania wszystkich uczniów;
 wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za działania i realizację zadań 

podejmowanych w szkole;
 rozwijanie właściwych postaw uczniowskich;
 wzrost samodzielności, aktywności i inicjatywy własnej;
 odpowiedzialności za proces własnego uczenia się;
 umiejętność wyrażania i interpretowania swoich myśli i uczuć;
  umiejętności realizowania przyjętych oraz zaplanowanych zadań i pokonywania trudności 

               w ich realizacji;
 umiejętności twórczego, samodzielnego myślenia, kreatywności, przedsiębiorczości;
 umiejętność twórczego wyrażania doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków 

wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury;
 rozwijanie tolerancji (akceptacji dla innych zachowań i poglądów), empatii; poszanowania 

dla pracy innych; 
 umiejętności zgodnej współpracy;
 umiejętne rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień – samorozwój;
 umiejętność wykorzystania narzędzi TIK. 


