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Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji 

  

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 jest placówką oświatową działającą w Szpitalu 

Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej i w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów 

w Warszawie. Naszym głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego 

rozwoju dziecka i procesu jego leczenia. 

Malowane  Nutki… – narodowe, – niepodległościowe, – wolnościowe! To tytuł 

organizacyjno-metodycznej innowacji pedagogicznej wprowadzonej w Klinice Pediatrii, 

Nefrologii i Alergologii Dziecięcej w Wojskowym Instytucie Medycznym. Jej celem jest 

połączenie lekcji muzyki i zajęć wychowawczych. Podjęte przez nauczycieli działania mają 

na celu rozszerzenie zakresu działań terapeutycznych i połączeniu ich z przekazem ważnych 

treści edukacyjnych, i wychowawczych związanych z kształtowaniem tożsamości narodowej 

uczniów naszej szkoły. Pomoże to nam osiągnąć główny cel naszej placówki, w którym 

„Nauka ma bawić, a zabawa uczyć”. 

Zajęcia muzyczno-plastyczne prowadzone będą raz w miesiącu w ramach lekcji 

muzyki i zajęć wychowawczych. Zaplanowaliśmy realizację 10 bloków tematycznych, 

których treści pozwolą nam włączyć się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę.  Metody i formy pracy mają na celu zachęcić uczniów do poznawania historii 

Polski, a także promować postawy obywatelskie oparte na patriotyzmie i szacunku do tradycji 

niepodległościowej. Innowacyjna forma zajęć pomaże osiągnąć nasz cel terapeutyczny – 

odwrócenie uwagi od przykrych, często bolesnych doświadczeń związanych z chorobą 

i pobytem w szpitalu przy jednoczesnym realizowaniu zadań edukacyjnych szkoły 

wynikających z Programu nauczania muzyki i Szkolnego Programu wychowawczo – 

profilaktycznego.   

 Adresatami innowacji są uczniowie/wychowankowie klas  IV-VII,  II i III gimnazjum, 

a w następnym roku szkolnym także ucz. kl. VIII hospitalizowani w Wojskowym Instytucie 

Medycznym przy ul. Szaserów 128. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od kwietnia do 



czerwca 2018 roku, będzie także kontynuowany w nowym roku szkolnym od września 2018 

roku do kwietnia 2019 roku. 

 

 Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody 

organu prowadzącego na finansowanie. 

 

Założenia ogólne: 

1. Zapoznanie z życiem i twórczością wybranych kompozytorów i autorów. 

2. Przedstawienie nagrań multimedialnych prezentujących muzykę klasyczną, narodową, 

patriotyczną i współczesną. 

3. Poznanie historii i okoliczności powstania prezentowanych utworów wokalnych, 

instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych. 

4. Zwrócenie uwagi na rolę kultury w życiu człowieka. 

5. Pokazanie wpływu kultury na kształtowanie się tożsamości narodowej i postaw 

patriotyczno-obywatelskich. 

 

Cel główny: Dostarczanie pozytywnych doświadczeń wspierających rozwój tożsamości    

narodowej uczniów. 

Cele szczegółowe: 

1. Kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/ Polakiem. 

2. Poznanie sylwetek wybitnych Polaków, których twórczość i działalność miała 

wpływ na kształtowanie dążeń niepodległościowych. 

3. Uświadomienie uczniom wartości i znaczenia szeroko rozumianej kultury dla 

istnienia narodu. 

4. Wzbudzanie w wychowankach zainteresowań historią, współczesnością, a także 

przyszłością ojczyzny. 

5. Rozwijanie postaw patriotyczno-obywatelskich. 

6. Kształtowanie szacunku wobec dorobku minionych pokoleń i potrzeby 

pielęgnowania tradycji narodowych. 

7. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości muzycznej i plastycznej dziecka. 

8. Stworzenie możliwości do podjęcia aktywności twórczej. 

9. Wywołanie miłych skojarzeń związanych z pobytem w szpitalu. 

10. Włączenie się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 

Tematyka 

Tematem innowacji jest twórczość i działalność wybitnych Polaków, którzy 

przyczynili się do trwania świadomości narodowej, mimo faktu nieistnienia państwowości 

naszej ojczyzny w okresie porozbiorowym. Ich patriotyczna postawa i tęsknota za wolną 

Rzeczpospolitą Polską dała siłę naszym przodkom do walki o niepodległość, którą 

odzyskaliśmy w 1918 roku po 123 latach wymazania z mapy świata. 



Obchodzona w tym roku setna rocznica tego bardzo ważnego w naszych dziejach 

wydarzenia skłania nas do refleksji dotyczącej historii, ale także teraźniejszości i przyszłości 

naszej ojczyzny. Pomogą w tym zajęcia prowadzone w ramach tej innowacji. 

Poruszane zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową 

kształcenia ogólnego muzyki dla II etapu edukacyjnego i Szkolny program wychowawczo – 

profilaktyczny. Są one rozszerzeniem tematyki omawianej na lekcjach muzyki. 

 Przewidziano realizację ok. 10 bloków tematycznych. W czasie zajęć będziemy 

prezentować  polskie pieśni patriotyczne (legionowe, żołnierskie, powstańcze), hymn 

państwowy, operę narodową,  kolędy i pastorałki, muzykę klasyczną i współczesną. 

Spodziewane efekty 

Dla uczniów 

1. Zdobędą wiedzę w sposób wielopłaszczyznowy: 

– poznają fakty związane z twórczością i działalnością wybitnych Polaków, 

ich wpływu na tożsamość narodową, 

– wysłuchają multimedialnych nagrań utworów instrumentalnych i wokalnych. 

2. Będą mieli możliwość podjęcia aktywności twórczej i rozwijania kreatywności 

w zakresie sztuki plastycznej – wykonają prace zainspirowane muzyką. 

3. Dzięki uzyskanym wiadomościom wzmocnią swoje poczucie dumy z faktu bycia 

Polką/ Polakiem.  

4. Zdobędą i utrwalą wiedzę na temat polskich symboli narodowych, a także sposobów 

obchodzenia różnych świąt państwowych i rocznic historycznych. 

5. Będą doskonalić pracę w zespole. 

Dla szkoły 

1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej w zakresie lekcji muzyki i zajęć wychowawczych. 

2. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jako placówki dbającej o rozwój 

tożsamości narodowej swoich wychowanków.  

3. Podniesienie jakości pracy szkoły.  

Ewaluacja 

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele przeprowadzą: 

 - rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami na temat atrakcyjności zajęć, 

 - rozmowy z rodzicami, 

- dokonają prezentacji wykonanych prac, 

- zgromadzą w postaci albumu powstałe prace plastyczne. 

 Analiza przeprowadzonych rozmów na temat zajęć i wykonanych prac plastycznych 

pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć 

wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Uwagi i wnioski 

zostaną opracowane w sprawozdaniu i przedstawione Radzie Pedagogicznej.  

 


