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Informacje dotyczące innowacji: 

Rodzaj innowacji: 

( właściwe podkreślić) 

Osoby objęte 

działaniami: 

( właściwe podkreślić) 

Zajęcia edukacyjne 

objęte innowacją: 

( właściwe podkreślić) 

• Programowa 

• Organizacyjna 

• Metodyczna 

• Mieszana 

• uczniowie Szkoły 

Przysposabiającej 

do pracy. 

• grupa uczniów 

uczestniczacych w 

zajęciach 

pozalekcyjnych 

„Szyję i dziergam“ 

• rodzice 

• wybrane zajęcia 

edukacyjne- 

(lekcje 

przysposobienia do 

pracy z działu 

elementy 

krawiectwa 

• zajęcia 

pozalekcyjne   

 



 

 

 

 

Opis innowacji: 

Uzasadnienie 

potrzeby 

wprowadzenia 

innowacji 

 

 

 

 

 

Podczas wieloletniej pracy z uczniami w klasach 

przysposabiających do pracy zauważyłyśmy, że uczniowie 

bardzo chętnie uczestniczą w róznych zajęciach praktycznych 

oraz rozwijających zainteresowania. Wielokrotnie 

otrzymywałyśmy informację od rodziców, że wyrażają chęć 

pomocy i uczestnictwa w tego typu  lekcjach. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców powstał 

innowacyjny program „Guzik z pętelką – sensoryczne 

zabawki“.To doskonała forma nawiązywania współpracy z 

rodzicami, oraz  rozwijania zainteresowań i  umiejętności 

uczniów. 

 Ponadto uczniowie uczestnicząc w innowacji będą  nabywać 

nowe umiejętności niezbędne w życiu codziennym i mamy 

nadzieję, że część z nich wykorzysta zdobytą wiedzę i  

doświadczenia w przyszłej pracy zawodowej. Dla osób z 

niepełnosprawnością funkcjonowanie w sytuacji pracy ma 

szczególne znaczenie. Praca stanowi dla nich nie tylko wartość 

ekonomiczną, ale przyczynia się do wszechstronnego rozwoju. 

Osoby z niepełnosprawnoścą intelektualną aktywne zawodowo 

są bardziej zadowolone ze swojego życia, wykazują silniejsze 

poczucie własnej produktywności, odczuwają silniejszą 

przynależność do społeczności. Dla tych osób praca zawodowa 

może mieć charakter terapeutyczny. Kolejnym ważnym 

elementem naszego programu, przemawiającym za wdrożeniem 

go w życie  jest sztuka. Dzięki różnym działaniom 

podejmowanym w ramach szeroko pojętej sztuki osoby te mogą 

wyjść poza ograniczenia i doświadczyć radości, zadowolenia i 

satysfakcji płynących z wykonywania pracy, jaką jest powstałe  

dzieło. Wiele radości, i bogatych wrażeń dają  im własnoręcznie 



wykonane przedmioty, które są urzeczywistnieniem ich 

pomysłów oraz  projektów.  Dlatego prace z zakresu szycia 

znalazły uznanie w naszej szkole ze względu na swoje walory 

kształcące, wychowawcze i praktyczne. Kształcą oko i rękę, 

wyrabiają smak estetyczny, przyzwyczajają do wysiłku, uczą 

wytrwałości i znajdują zastosowanie w życiu.  Różnego rodzaju 

prace ręczne  z zakresu szycia maja działanie   terapeutyczne, 

stymulujące rozwój, przywracające sprawność i wreszcie 

ogromny walor uspokajający a także  rozwijają myślenie 

twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, 

ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty 

Bodźcem do napisania innowacji byli nasi uczniowie, rodzice i 

ich sugestie.  Dlatego po wielu rozmowach i konsultacjach ze 

starszymi uczniami Ośrodka, doszliśmy do wniosku, że  chcemy 

tworzyć nie tylko przedmioty dekoracyjne, ozdobne ale także 

takie, które bedą uczyły i pomagały poznawać 

świat. ,,Sensoryczne zabawki” będa dla młodszych uczniów 

doskonałą formą łączenia nauki z zabawą. Zabawka jest to 

przedmiot do zabawy, który daje możliwość zdobywania wiedzy 

i doświadczenia, kształtuje umiejętności i sprawności, pobudza 

aktywność poznawczą, twórczą, ruchową, wspomagając 

społeczny i emocjonalny rozwój dziecka. Tworzy jego własny, 

magiczny i bardzo kolorowy świat.  Wychowawcza rola zabawki 

polega we wczesnym okresie na kształtowaniu pożądanych cech 

rodzącej się osobowości dziecka, na stwarzaniu mu warunków 

do budzenia się i rozwijania  zainteresowań. 

 

 

  

Cele ogólne 

innowacji 

 

 

Celem programu jest wzbogacenie wszechstronnego rozwoju 

uczniów poprzez bogactwo oddziaływań twórczych, stwarzanie 

możliwości do realizowania własnych pomysłów, po to by 

wyrobić poczucie samorealizacji oraz sprawczości. 



 

 

 

  

Cele ogólne 

1.Uzupełnianie  form pracy dydaktycznej i wychowawczej o 

elementy twórczego działania młodzieży. 

2.Kształtowanie postawy starannego i dokładnego wykonania 

pracy . 

3.Doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w 

grupie. 

4. Poszerzanie  wiedzy i umiejętności praktycznych związanych 

z szyciem 

5.Zapoznanie  z możliwościami cyfrowego tworzenia filmu. 

6. Włączenie rodziców do aktywnego działania na rzecz szkoły 

oraz wykorzystanie ich potencjalnych możliwości – zdolności i 

zainteresowań. 

7, Dzielenie się wytworami swojej pracy (zabawkami 

sensorycznymi) z innymi uczniami. 

Na czym 

polega 

nowatorstwo 

innowacji 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest rozwijanie 

zdolności i zainteresowań, kształtowanie ekspresji twórczej i 

twórczego myślenia . 

 

Nasza innowacyjna wizja łamie stereotypy, otwiera zamknięte 

dotąd drzwi. Adresatami naszego projektu będą również 

rodzice uczniów, którzy nie tylko będą podnosili swoje 

umiejętności, lecz także chętnie pracowali ze swoimi dziećmi, 

wykorzystując różne rozwiązania pomagające korygować ich 

deficyty rozwojowe. Wspólnie będziemy tworzyć i realizować 

pomysły. Każdy uczestnik będzie miał możliwość samorealizacji, 

spełnienia swoich oczekiwań. 

Efektem naszej wspólnej pracy będą „zabawki sensoryczne”, 

które znajdą się u młodszych dzieci z różnymi 



niepełnosprawnościami, zabawki będą miały szczególne 

znaczenie i duży wpływ na rozwój dziecka, będą integrować 

zmysł, wzrok, dotyk, słuch , zapewnią maluszkom poczucie 

bezpieczeństwa. 

Uczestnicy innowacji uczniowie , rodzice będą mieli   poczucie, 

że przyczyniają się do ważnej misji wyposażenia młodsze dzieci 

z różnymi niepełnosprawnościami w ciekawe, kolorowe pomoce, 

zabawki z których będą czerpać naukę poprzez zabawę. 

Kolejnym etapem będzie tworzenie krótkich  filmów 

instruktażowych , w których będą zawarte wskazówki  i 

przykłady zabaw wykonanymi produktami. „Zabawki 

sensoryczne” będą cennym materiałem dla uczniów jak też dla 

nauczycieli i będą stanowiły ciekawą pomoc dydaktyczną 

Filmy będą umieszczone na stronie Internetowej naszego 

Ośrodka. 

 

  

Spodziewane 

efekty 

innowacji 

( cele 

szczegółowe) 

 

 

 

 

 

 Przewidziane efekty: 

Uczeń 

– rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą 

– projektuje,  przedstawia własne pomysły, oraz potrafi je 

zrealizować 

– poszerza wiedzę i umiejętności z zakresu szycia 

– potrafi dobierać odpowiednie materiały i dodatki 

– podejmuje dodatkowe działania i zgodnie współpracuje w 

grupie 

− zna podstawowe narzędzia i przybory krawieckie oraz   

prawidłowo i bezpiecznie się nimi posługuje 



−  przygotowuje  warsztat pracy   

−  posiada poczucie chęci wykonywania prac użytkowych na 

potrzeby innych 

− wyrabia poczucie samorealizacji oraz sprawczości 

− nabywa umiejętności praktyczne przydatne w zawodzie 

pomocnik krawca 

− obsługuje urządzenia multimedialne 

− współpracuje podczas realizacji filmów instruktażowych 

Opis innowacji 

( sposób 

realizacji, 

treści,  

harmonogram 

działań, 

terminy) 

 

 

 

 

 

 

Innowacja będzie realizowana od 07. stycznia 2019r.  Do 07 

stycznia 2021 roku poprzez: 

 1)zajęcia z rodzicami będą odbywać się –  sporadycznie 

2)zajęcia pozalekcyjne w ramach zajęć „Szyję i dziergam“:- 2 

godziny co dwa tygodnie 

3) zajęcia  przysposobienia do pracy podczas realizacji działu 

elementy krawiectwa – 2 godziny w tygodniu 

 

Innowacja dotyczy poszerzenia programu nauczania z 

przysposobienia do pracy w klasach I,II,III PDP ,programu 

własnego  zajęć pozalekcyjnych „Szyję i dziergam“ o wybrane 

treści związane z projektowaniem i szyciem sensorycznych 

zabawek edukacyjnych. 

Program skierowany jest także do rodziców. Są oni włączeni 

w jego realizację poprzez wspieranie działań nauczyciela, 

aktywne uczestnictwo w zajęciach , wspólną ocenę osiągniętych 

efektów w odniesieniu do każdego ucznia. 



Innowacja nie narusza obowiązującej podstawy 

programowej z przysposobienia do pracy. Wprowadzone treści 

uzupełniają program przysposobienia do pracy „Umiem. Wiem. 

Potrafię! o nowe zagadnienia, poszerzają również  wiedzę i 

umiejętności z zakresu krawiectwa. Wychodzą naprzeciw tym 

uczniom, którzy w przyszłości zamierzają podjąć pracę 

zawodową, chcą się rozwijać, poszerzać horyzonty, łączyć 

teorię z praktyką. 

Plan działań innowacyjnych 

 I.  Skompletowanie bazy dydaktycznej oraz pomocy 

wykorzystywanych w ramach zajęć. 

 Należy mieć świadomość tego, że aby działania spełniały 

oczekiwane rezultaty trzeba uwzględniać wiele warunków. 

Nauczyciel musi przygotować wiele materiałów i dodatków 

(praca w domu) i wykorzystać wraz z uczniami (praca w klasie). 

2. Poinformowanie rodziców i uczniów o wprowadzanej 

innowacji, ustalenie terminów spotkań z rodzicami. 

2. Realizowanie innowacji według opracowanego 

harmonogramu 

3. Plan pracy innowacji 

Działania 

 

Termin realizacji i 

rodzaj zajęć 

Przewidywane 

osiągnięcia uczniów 

 

W pracowni 

krawieckiej 

Bezpieczeństwo i 

higiena 

- styczeń 2019 rok 

- wrzesień 2020 rok 

 

zajęcia 

-zna i stosuje się do 

regulaminu pracowni 

– przyjmuje 

prawidłową 



pracy na zajęciach 

technicznych 

– regulamin pracowni 

– urządzenia w 

pracowni 

– forma organizacji 

pracy 

Przybory 

krawieckie 

– rodzaje przyborów 

krawieckich 

– zastosowanie 

poszczególnych 

przyborów do szycia 

 

pozalekcyjne, 

zajęcia z rodzicami 

 postawę przy 

maszynie do szycia 

- wymienia i 

rozpoznaje 

przybory krawieckie 

– stosuje przybory 

zgodnie z 

przeznaczeniem 

-używa prawidłowo 

narzędzi przy 

przygotowaniu 

materiału do szycia 

 

„Droga powstawania 

produktu” 

od składników czy 

materiału, aż po 

gotowy wyrób; 

-maszyny i 

urządzenia; 

- rodzaje tkanin, 

praktyczne 

zastosowanie; 

-urządzenia 

elektryczne, 

właściwe 

postępowanie: 

- cyklicznie w 

zależności od  

tworzenia nowego 

produktu 

 

zajęcia 

pozalekcyjne 

zajęcia 

przysposobienie do 

pracy 

 

 

 

 

 

-poznaje tkaniny , 

dodatki oraz ich 

zastosowanie 

-rozpoznaje prawą i 

lewą stronę tkaniny 

-dobiera 

odpowiednie tkaniny 

i dodatki 

-prawidłowo 

korzysta z 

urządzeń 

elektrycznych 

stosuje zasady BHP 

- organizuje 

stanowisko pracy 

 

 



- dobieranie 

odpowiednich 

tkanin, materiałów, 

dodatków   

 

Działy: 

„Powstawanie 

przedmiotów od 

pomysłu do 

wytworu” 

1. Wykonywanie 

woreczków 

sensorycznych 

2. Wykonywanie 

sensorycznej 

tablicy 

edukacyjnej 

3. Wykonywanie 

kostek 

sensorycznych

- liczby 

4. Wykonanie 

dwóch 

książeczek 

sensorycznych 

 

5. Wykonanie 

maskotki 

sensorycznej- 

spirala 

-pomysły rozwiązań 

technicznych: -

 

 

 

 

 

 styczeń-luty 2019 

 

 

marzec- kwiecień- 

maj 2019 

 

 

wrzesień, 

październik 2019 

 

 

I- grudzień 2019 

rok, styczeń, luty 

2020 

II- kwiecień, maj, 

czerwiec 2020 

wrzesień, 

październik, 

listopad 2020 rok 

 

- zajęcia z 

rodzicami 

- poszerza swoją 

wiedzę   dotyczącą 

zastosowania 

zabawek 

edukacyjnych 

-wyszukuje ciekawe 

pomysły za pomocą 

Internetu 

- przygotowuje 

potrzebne 

materiały 

– przygotowuje 

proste  szablony 

poszczególnych 

części 

-kroi według 

szablonu 

- zszywa materiał 

zgodnie z 

projektem 

- samodzielne 

wykonuje fastrygę 

-zszywa 

poszczególne części 

ręcznie, lub 

maszynowo 



planowanie 

kolejnych czynności, 

-dobieranie 

odpowiednich 

materiałów (papieru, 

drewna, tworzywa 

sztucznego, 

materiałów 

włókienniczych) oraz 

narzędzi; 

- tworzenie 

projektów z 

różnorodnych 

materiałów 

 - wykonywanie 

szablonów ; 

  -odmierzanie 

potrzebnej ilości 

materiału, odbijanie 

szablonów na 

materiale 

 - korzystanie z 

prostych instrukcji i 

schematów 

rysunkowych 

 - zszywanie 

elementów techniką 

ręczną, maszynową, 

 - wykonywanie  

poszczególnych 

etapów pracy według 

określonego 

schematu.  - 

zajęcia 

pozalekcyjne 

- zajęcia 

przysposobienie do 

pracy 

– wykazauje 

inwencję 

twórczą podczas 

wykonania produktu 

-pracuje na danym 

etapie według 

własnego projektu 

-poznaje rodzaje 

aplikacji oraz 

sposoby przyszycia 

ich do materiału, 

- przyszywa ręcznie 

różne aplikacje 

(koronki, guziki, 

koraliki, cekiny itp) 

-współpracuje 

podczas pracy w 

grupie 

  

 



dzielenie na grupy, 

indywidualizacja 

podczas zajęć,   

-przydzielanie 

określonych zadań 

uczniom i rodzicom 

 

 Bezpieczeństwo 

własne i innych 

-utrzymywanie ładu i 

porządku w miejscu 

pracy; sprzątanie po 

sobie i pomaganie 

innym w utrzymaniu 

porządku 

-zagrożenia 

wynikające z 

niewłaściwego 

używania narzędzi i 

urządzeń 

- zasady właściwego 

zachowania się w 

sytuacji wypadku 

- cały czas trwania 

innowacji 

- zajęcia z 

rodzicami 

zajęcia 

pozalekcyjne 

- zajęcia 

przysposobienie do 

pracy 

- bezpiecznie 

organizuje własne 

stanowisko pracy, 

- wykonuje prace 

krawieckie zgodnie 

z zasadami bhp i 

przeciwpożarowymi, 

- potrafi właściwie 

posługiwać sie 

narzedziami i 

urządzeniami  

używanymiw trakcie  

prac krawieckich 

 

Nagrywanie filmów 

instruktażowych 

1. Tworzenie 

filmu 

Woreczki 

sensoryczne 

2. Film 

sensoryczna 

- na zakończenie 

tworzenia zabawki 

sensorycznej 

 

luty,marzec 2019 

 

 

czerwiec 2019 

 

 

- doskonali  

umiejętność 

bezpiecznego 

korzystania z 

urządzeń 

cyfrowych, 

- poszerza 

umiejętności  w 

zakresie właściwego 

wykorzystywania 



tablica 

edukacyjna 

3. Kostki 

sensoryczne 

4. Sensoryczne 

książeczki 

5. Maskotka 

sensoryczna- 

spirala 

- przygotowanie 

miejsca pracy 

- stworzenie 

scenariusza, 

- nagrywanie 

materiału, 

- montaż 

(wzbogacenie filmu 

instruktażowego o 

dodatkowe efekty 

dźwiekowe, 

wizualne, głos 

lektora) 

- umieszczenie na 

szkolnej stronie 

Internetowej oraz 

portalach 

społecznościowych 

 

 

 

listopad 2019 

 

I- marzec 2020 

II- czerwiec 2020 

grudzień 2020 

 

 

- zajęcia 

przysposobienia do 

pracy  

(wprowadzenie i 

rozszerzenie o nowe  

treści) 

 

 

 

 

 

 

 

marzec 2019 

czerwiec 2019 

listopad 2019 

marzec 2020 

czerwiec 2020 

styczeń 2021 

Internetu i 

narzędzi 

multimedialnych, 

- wyszukuje, 

przetwarza  i 

wykorzystuje 

informacje z 

różnych źródeł, 

- posługuje się 

wybranymi 

programami, 

- rozwija 

umiejętność 

prezentacji 

wyników swojej 

pracy 

Obdarowywanie 

młodszych dzieci 

wykonanymi  

zabawkami 

sensorycznymi 

Zabawki 

sensoryczne będą 

do dyspozycji 

nauczycieli, będą 

wykorzystywać je w 

 



 swojej pracy. 
 

Sposoby 

ewaluacji 

innowacji 

 

 

 

 

 

 

Analiza informacji zwrotnej na temat innowacji pedagogicznej 

na podstawie oceny prac użytkowych wykonanych przez 

uczniów . 

Sposoby ewaluacji 

Ewaluacja bieżąca – dokonywana jest po zrealizowaniu etapu  i 

polega na przekazaniu przez uczniów informacji zwrotnych 

dotyczących wiadomości i umiejętności zdobytych na zajęciach 

i ocenie atrakcyjności zadań dla ucznia, obserwacja pracy i 

zaangażowania uczniów na poszczególnych etapach pracy. 

Ewaluacja po wykonaniu pomocy sensorycznej 

• Film instruktażowy posługiwania się sensorycznymi 

pomocami dydaktycznymi – zamieszczona na 

stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno 

– Wychowawczego w Krasnymstawie. 

• Sensoryczne pomoce dydaktyczne (rezultat 

realizacji programu). 

• Ankieta dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 

2018/2019 oraz 2019/2020 



 

Źródła 

finansowania 

wydatków 

związanych z 

realizacją 

innowacji 

Proponowana innowacja może być realizowana w oparciu o 

posiadaną bazę i nie wymaga dodatkowych nakładów . 

Osoby/ 

instytucje 

wspomagające 

----------------------------------------------------------------------

------ 

  

 

 

 

 

 

Adnotacje dyrektora: 

Data wpływu innowacji  

 

 

Opinia Rady Pedagogicznej- data, 

numer uchwały 

 

 

 

 

Podpis i data Dyrektora szkoły, 

zatwierdzający realizację innowacji 

 

 

 

 

 


