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1.WSTĘP I ZAŁOŻENIA INNOWACJI 

    W 2011 roku powstało w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 w Gnieźnie 
Koło Przyrodnicze. Praca koła obejmuje takie działania jak: oddziaływania w bezpośrednim 
kontakcie z przyrodą, poszerzanie zainteresowania pięknem przyrody i ochroną jej zasobów, 
zrozumienie zależności między człowiekiem a środowiskiem naturalnym, promocja zdrowego i 
higienicznego stylu życia. Funkcjonowanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym i znacznym na tych zajęciach wielokrotnie pokazywało, że 
bezpośredni kontakt z przyrodą, zjawiskami przyrodniczymi, zwierzętami dobrze wpływa na 
ich funkcjonowanie: zmieniają się relacje między uczniami, wyciszają się, stają się 
opiekuńczy, przełamują swoje obawy, lepiej rozumieją, co dookoła nich się dzieje, 
niwelowaniu ulegają zachowania niepożądane, potrafią funkcjonować w większej grupie w 
szkole oraz podczas wycieczek przyrodniczych. Sprawność tej dotychczasowej grupy 
pozwalała na różnorodność w realizacji zajęć w szkole i poza nią. Po tych 5 latach pojawił się 
pomysł i chęć by te doświadczenia, pomysły wykorzystać w pracy z grupą uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. By wszelkie oddziaływania 
polisensoryczne, którym podlegają na co dzień poszerzyć o te związane z działalnością 
przyrodniczą i nadać temu ciągły charakter oraz stworzyć tym samym częstsze okazje do 
pracy w większej grupie zespołom rewalidacyjnym. Realizacja innowacji pedagogicznej 
umożliwiłaby systematyczną, przyrodniczą pracę z młodzieżą głęboko niepełnosprawną 
intelektualni a koło przyrodnicze mogłoby pracować swoim dotychczasowym rytmem.  Praca 
w ramach innowacji pedagogicznej pozwoliłaby na szerszy zakres oddziaływań w ramach 
takich metod jak: aromaterapia, chromoterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, 
animaloterapia, poranny krąg. 

2.TEMATYKA 

   Tematyka zajęć związana jest bezpośrednio z porami roku i uwzględnia następujące zajęcia: 

- jesień: kasztany, żołędzie, jarzębina; jesienne liście; ogród warzywny jesienią; dynia w 
różnej postaci; kolory jesieni; jesienna pogoda 

- zima: przyroda zimą, zwierzęta zimą, zimowa pogoda, kolory i zapachy zimy 

- wiosna: ciepłe promienie słońca, wiosenny ogród, czy to już wiosna?, jak słyszymy wiosnę?; 

Wielkanocne nastroje; wiosna w najbliższym otoczeniu 

- lato: ciepło latem; barwy lata (wykorzystanie wszystkich zmysłów) 

 



3.CELE 

- aktywizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim poprzez 
oddziaływania polisensoryczne o charakterze przyrodniczym 

- stymulacja wielozmysłowa z wykorzystaniem materiału przyrodniczego 

- uwrażliwianie na bodźce przyrodnicze 

- wyzwalanie pozytywnych emocji 

- zwiększenie wrażliwości, tolerancji w obrębie poszczególnych zmysłów 

- regularna praca w większym zespole 

- zwiększenie możliwości w funkcjonowaniu w większej grupie niż zespół klasowy 

- szukanie preferowanych przez uczniów, ulubionych oddziaływań 

-wspomaganie oddziaływań z różnych obszarów: procesy poznawcze, motoryka, 
uspołecznianie 

- poszerzenie oferty dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim 

- włączenie w zajęcia uczniów nauczania indywidualnego  

-włączenie w zajęcia rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


