
 
Podsumowanie 

dwuletniej innowacji 
pedagogicznej: 

 

 „Tajemniczy świat historii” 



Zakres innowacji: 

Innowacją zostali objęci uczniowie obecnie klasy IIIb  gimnazjum (oprócz P. Szopiaka). 

Realizacja innowacji: 

Innowacja pedagogiczna była realizowana w dwuletnim cyklu nauczania: 

-  w I semestrze roku szkolnego 2013/2014   

- w  II semestrze roku szkolnego 2014/2015 

- w roku szkolnym 2015/2016. 

Materiał był realizowany jako cykl zajęć prowadzonych systematycznie, jeden raz w 

tygodniu  w ramach zajęć z funkcjonowania.  

Uczniowie podczas realizacji innowacji poznali wybrane elementy historii Polski i 

regionu. 

W niektórych spotkaniach, wycieczkach uczestniczyli uczniowie z innych klas.  



W trakcie zajęć  pracowali z mapą, komputerem, tekstem historycznym, 

oglądali prezentacje przygotowane przez autora innowacji. Wyszukiwali 

informacji z prostych tekstów historycznych,  Internetu, wypowiadali 

się  z wykorzystaniem prostych form ustnych i pisemnych, układali 

rozsypanki wyrazowo-zdaniowe, uzupełniali karty pracy.  

 

Wyszukiwali i zbierali informacje o gminie Damnica do folderu.  

 

Udzieliliśmy wywiadu radiu Koszalin i Telewizji Kablowej Vectra w 

Słupsku. Uczniowie wypowiadali się na temat innowacji, co robią, 

najbardziej podobały im się wycieczki do muzeum i to, że nie muszą 

siedzieć w szkole na lekcjach.  

 



Cele innowacji: 

Zakładane cele zostały osiągnięte. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat 

historii Polski i regionu. Rozwijali zainteresowania przeszłością. Poznali wybrane 

elementy z historii Polski. Utrwalili wiadomości historyczne, które trzeba nadal 

powtarzać. Rozwijali umiejętności właściwego rozumienia prostych tekstów 

historycznych, doskonalili wypowiadanie się  z wykorzystaniem prostych form 

ustnych i pisemnych, doskonalili umiejętności korzystania z Internetu  do 

wyszukiwania potrzebnych informacji.  

 

Innowacja na pewno ukształtowała w uczniach postawę patriotyczną oraz postawę 

emocjonalnego przywiązania do ojczyzny i jej dziedzictwa. Rozwinęła szacunek dla 

dorobku minionych pokoleń i pozytywne wzmocniła wartość każdego ucznia. 
 



Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie wykonali: 

- gazetki, 

- prace plastyczne- Drzewo genealogiczne mojej rodziny, Słupsk  

   moje miasto- rysowanie zabytków (prace zaprezentowane zostały na  

   apelu z okazji Święta Niepodległości), 

- folder o gminie Damnica po II wojnie światowej, 

- gromadzili pamiątki historyczne w klasie. 

Podejmowane działania sprzyjały integracji zespołu klasowego i rozwijaniu umiejętności 

współpracy, dostarczały wielu przeżyć emocjonalnych. Wszyscy uczniowie byli 

zainteresowani lekcjami z historii. Opanowali znacznie więcej wiadomości i umiejętności 

niż było to przewidziane w innowacji. Były tematy, które okazały się tak interesujące, że 

jedna godzina lekcyjna była za krótka i niejednokrotnie uczniowie wracali do tematu na 

następnej lekcji.  

 

 



Oglądaliśmy wiele ilustracji w Internecie, w książkach, albumach, czasopismach 

historycznych, prezentacje multimedialne: „Moja rodzina”-slajdy pokazywały- co 

to jest rodzina, podstawowe funkcje jakie spełnia, obowiązki członków rodziny, co 

zakłóca życie rodzinne, typy rodzin. „Początki życia człowieka na ziemi”- 

pokazałam uczniom jak wygląda człowiek pierwotny, jego mieszkania, jak 

zdobywa pożywienie, narzędzia, sztukę jaskiniową i odkrycie ognia. „Dynastia 

Piastów”- przedstawiająca władców Polski, powtórzenie z pytaniami i 

odpowiedziami dotyczące dynastii. „Mikołaj Kopernik”- ukazująca wiele slajdów 

o życiu astronoma i jego pomników w Polsce. „Odrodzenie w Polsce” – 

przedstawiająca zabytki Krakowa i innych miast. „Wazowie na tronie Polski”- 

ukazująca przyczyny wojen ze Szwecją, potop szwedzki, skutki potopu, slajdy 

pokazujące królów z dynastii Wazów, zabytki Warszawy, husarię. „Janusz 

Korczak”- jego życiorys, pomniki, I wojnę światową i jak zginął. „II wojnę 

światową”-  podział Polski, broń obozy koncentracyjne i brodnię katyńską. 



 W ramach realizacji innowacji pedagogicznej byliśmy dziewięć razy w Muzeum 

Pomorza Środkowego- gdzie udało nam się nawiązać współpracę z odchodzącym na 

emeryturę Dyrektorem i  nową p. Dyrektor Marzenną Mazur. Braliśmy udział w 

warsztatach muzealnych: Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy. Malowanie 

portretów. Ludowy haft kaszubski – wyszywanie wzorów i motywów. Kaligrafia i 

czcionki ozdobne. Projektowanie strony ze średniowiecznej kroniki i pisanie gęsim 

piórem. Kwiaty z papieru- krepiny. Lekcjach edukacyjnych:  Rycerze – ich zbroja, oręż 

i obyczaje. Jak wyglądało życie na zamku. Książęta pomorscy Gryfici i królowie 

Polski. Niejednokrotnie zwiedzaliśmy muzeum i oglądaliśmy również wystawy 

czasowe między innymi: Moniki-Marii Dotzer pt: „Sztuka między tradycją a 

eksperymentem” ,  „XVI konkurs sztuki i rękodzieła”, „Numizmatyka III 

Rzeczypospolitej”. Udało nam się spotkać z Mieczysławem Jaroszewiczem- 

Dyrektorem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i przeprowadzić z nim wywiad 

oraz 19 maja 2015r z panem wójtem Grzegorzem Jaworskim, z którym rozmawialiśmy 

o gminie Damnica. W Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy z panem bibliotekarzem 

Adamem Czerwonką uczestniczyliśmy w warsztatach pt: „Zabytki Warszawy”. 



Pierwsza wizyta w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Zwiedzanie muzeum i 

spotkanie z Mieczysławem Jaroszewiczem- Dyrektorem Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku i przeprowadzenie z nim wywiadu. 









Warsztaty z p. Katarzyną 

Maciejewską  pt.: „Stanisław 

Ignacy Witkiewicz – Witkacy. 







 

 

Zabawa z wyszukiwaniem 

portretów. 





Malowanie 

portretów. 







Ludowy haft kaszubski- wyszywanie. 







Zajęcia edukacyjne z p. Rafałem Foltyn o rycerzach i ich obyczajach. 









Zajęcia edukacyjne pt: „Książęta pomorscy Gryfici i królowie Polski”. 



Warsztaty o dawnym materiale pisarskim i narzędziach. Nauka kaligrafii, zdobienie liter 

alfabetu gotyckiego. 









Warsztaty z p. Joanną Rutkowską pt: „Kwiaty z papieru”. 







Wystawa czasowa Moniki-Marii Dotzer pt: „Sztuka między tradycją a eksperymentem” ,  

„XVI konkurs sztuki i rękodzieła” 

















„Numizmatyka III Rzeczypospolitej”. 





Zwiedzanie muzeum. 









Zwiedzanie Młyna Zamkowego. Oglądaliśmy wystawy przedstawiające  kulturę ludową 

Pomorza  Środkowego. 









Poprzez wycieczki piesze i rowerowe poznaliśmy dobrze swoje 

najbliższe środowisko społeczno- przyrodnicze, najciekawsze 

miejsca, zabytki regionu np. pomnik zbudowany na 600-lecie 

Damnicy. Duży, polny kamień, a na nim tablica.  



Pomnik  

w I 

rocznicę 

śmierci  

Jana 

Pawła II 









Uczniowie poznali również poprzez wycieczki  najważniejsze zabytki miasta Słupska: Ratusz 

Miasta, Zespół Zamkowy –Zamek Książąt Pomorskich, Młyn Zamkowy, Spichlerz Richtera. 

Obwarowania: Bramę Młyńską, Nową Bramę, Basztę Czarownic, niektóre pomniki i kościoły. 

 













Warsztaty w Centrum Edukacji i Kultury na temat zabytków Warszawy.  

















Wycieczka do obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie. 












































