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Innowacje realizowane na lekcjach języka polskiego  

oraz zajęciach dodatkowych w klasach liceum w roku szkolnym 2017/2018. 

 W ramach innowacji na lekcjach języka polskiego w klasach: Ia, IIa  i IIILO 

prowadzone były zajęcia korelujące wiedzę i umiejętności uczniów  z różnych dziedzin nauki 

jak: język polski, język angielski, wiedza  o kulturze oraz koordynacji ruchu. W celu 

doskonalenia umiejętności holistycznych uczniów niepełnosprawnych, dostosowane zostały 

metody  i formy pracy do ich indywidualnych możliwości percepcyjnych. Dużym 

powodzeniem cieszyły się zajęcia „malowania zapachami” w plenerze. Młodzież kształtuje 

wówczas poczucie wrażliwości estetycznej, doskonali wyobrażenie świata przedstawionego, 

pogłębia umiejętności plastyczne i wiedzę z dziedziny sztuki, co jest konieczne do 

opanowania wiadomości z zakresu analizy i syntezy obrazu. Dzięki działaniom plastycznym, 

nabywają doświadczenie praktyczne i rozpoznają cechy różnych kierunków malarstwa, co jest  

niezbędne do zaliczenia zadań na maturze z języka polskiego - z zakresu korespondencji 

sztuk. 

 Na innych zajęciach z cyklu innowacji na lekcjach z języka polskiego młodzież IV LO 

poszerzała wiedzę i umiejętności z dziedziny analiz  i interpretacji tekstu dramatycznego 

tworząc interpretację otwartą lub jego kontynuację za pomocą dramy np.: „ Obłudnik” wg „ 

Świętoszka” Moliera czy   „ Alter- ego, czyli Makbet dziś…” w oparciu o sztukę Szekspira, 

 a także  „ Dziady według klasy IIa LO ” w odniesieniu do dramatu A. Mickiewicza.                    

Odgrywanie ról, wcielanie się w postaci reżysera, scenografa czy aktora, wywołuje różne 

emocje, motywuje uczniów do kreatywności i  przeżycia związanego z przekładem 

intersemiotycznym dzieła. Sztuki teatralne wystawiane w formie improwizacji otwartej 

przyczyniają się do nabywania różnych umiejętności jak: sens dosłowny i symboliczny tekstu, 

pracy zespołowej, skoordynowanego ruchu scenicznego. Bardzo ważną rolę  w kształtowaniu 

postawy estety - wrażliwego  na piękno sztuki słowa i dźwięku oraz obrazu - pełni właściwa 

orientacja uczniów niepełnosprawnych w bliższej  i dalszej przestrzeni. Nauczyciel ma 

obowiązek motywować młodzież   z dysfunkcjami do pracy nad poczuciem własnej wartości. 

Stąd kolejnym cyklem innowacji na zajęciach związanych z językiem polskim są ćwiczenia 

ruchowe, które nie tylko usprawniają ciało, ale dają uczniom poczucie satysfakcji i wiary we 

własne możliwości, co z kolei daje im nadzieję  na samodzielne, niezależne życie  

w społeczeństwie.  

Bariera ruchu jest największą, głównie wśród uczniów niewidomych i słabo 

widzących oraz uczniów z defektem ruchu. Pokonanie tej bariery, to wyzwanie, któremu musi 

sprostać niepełnosprawny młody człowiek oraz nauczyciel odpowiedzialny za ucznia i jego 

przygotowanie do dorosłego życia.  Dlatego zajęcia na placu zabaw przed szkołą, ćwiczenia 

ruchowe, zespołowe jak: jazda na rowerze – tandemie czy ćwiczenia na  sprzęcie do tego 

przeznaczonym oswajają młodzież z przestrzenią i motywują do podejmowania kolejnych 

wyzwań. Podczas zajęć na dworze uczniowie budują więź zespołową  i umacniają swoje 

relacje z rówieśnikami. Kształtują właściwą postawę społeczną. Jest to szczególne ważne, dla 

uczniów  z zespołem Aspergera   czy autystów. Podczas takich zajęć usprawniają oni narządy 

ruchu, priopriocepcji , co z kolei daje możliwość wykorzystania tych umiejętności  na 
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większych przestrzeniach np. podczas zwiedzania dużych miast jak:  Katowice, Chorzów czy 

Warszawa. Ćwiczenia ruchowe doskonalą zdobyte wcześniej przez uczniów umiejętności 

dotyczące: wyobrażenia przestrzeni, horyzontu, perspektywy, pierwszego i drugiego planu, 

 a także palety barw   w odniesieniu do konkretnej pory roku. To z kolei pozwala na ich udział                   

w licznych projektach edukacyjno- artystycznych. Dużą popularnością cieszą się lekcje 

języka polskiego prowadzone metodą dramy, głownie udział uczniów   w tworzeniu 

przedstawień – wzorem  Commedii dell’arte, a także udział  w cyklu warsztatów teatralnych 

zorganizowanych przez Teatr Rozrywki  w Chorzowie, których celem było zaznajomienie 

młodzieży z pracą nad tekstem,  zadaniami reżysera, scenografa i aktorów.  

Celem wprowadzania innowacji na lekcjach języka polskiego jest konieczność 

kształtowania u uczniów niepełnosprawnych - właściwych postaw patriotycznych oraz 

wrażliwości estetycznej. Ćwiczenia ruchowe doskonalą  umiejętności koordynacji ruchu 

 i motywują ich do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania w  społeczeństwie.  

Opracowała: Aldona Fojkis 
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