
Innowacja pedagogiczna „ Mój zeszyt jest OK”

W innowacji Mój zeszyt jest OK  biorą udział uczniowie klasy 2b na zajęciach                       
z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Uczniowie prowadzą zeszyt A4, w 
którym znajdują się cele poszczególnych lekcji,  kryteria sukcesu do lekcji,  refleksje własne, 
mapy myślowe, rysunki związane z tematem, prace domowe, oceny koleżeńskie uczniów, 
samooceny prac uczniowskich… Praca z zeszytem OK jest sposobem na poznanie i wybranie 
przez nauczyciela narzędzi oceniania kształtującego i dopasowanie ich do potrzeb edukacji 
wczesnoszkolnej. Jest to udzielanie przez nauczyciela uczniom takich informacji zwrotnych, 
które umożliwiają ich widoczny postęp, korzystanie ze swojej wiedzy i umiejętności, 
wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

Uczeń prowadząc zeszyt OK:
 staje się odpowiedzialny za swój rozwój,  wiedzę i umiejętności.
 aktywnie i świadomie uczestniczy w procesie uczenia się.
 widzi, co już umie, nad czym powinien pracować.
 doskonale wie jak przygotować się do prac podsumowujących.
 potrafi szukać potrzebnych informacji.
 dba o staranny zapis i czytelny rysunek, bo jest jego i wie, że będzie mu potrzebny do uczenia 

się, utrwalania.
 uczy się planować, organizować samodoskonalenie.

Innowacja „Gramatyka dla smyka”.

Innowacja prowadzona jest w klasie 2b i 3a. Ma na celu wzbogacenie za pomocą różnych 
ćwiczeń, kart pracy wiedzę z gramatyki na poziomie klas I-III.
W klasie 2 b uczniowie wykorzystują w tej innowacji zeszyt OK.

Projekt „Małe wędrówki przez kreatywny świat”.

Projekt „Małe wędrówki przez kreatywny świat” ma na celu zapoznanie uczniów z ważnymi 
miejscami w okolicy, z ciekawymi ludźmi, którzy mają swoją pasję itp. W tym roku 
postawiłyśmy na spotkania i warsztaty w bibliotekach naszego miasta oraz na przybliżenie 
historii naszej miejscowości. W ramach projektu uczniowie klasy 2b i 3a spotkali się na 
warsztatach w Bibliotece Pedagogicznej w Koźlu, w Bibliotece Publicznej w Kłodnicy na 
warsztatach bożonarodzeniowych oraz zwiedzili Muzeum Ziemi Kozielskiej w Koźlu.
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