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Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż - a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!
Albert Einstein
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✓ Tradycja i nowoczesność
w edukacji wczesnoszkolnej
❖ Jako zespół nauczycieli pracujących
w klasach 1-3 staramy się
w sposób szczególny dbać
o wszechstronny rozwój
małego człowieka.
❖ Łączymy w swojej codziennej pracy
tradycję - rozwijając u uczniów
umiejętności czytania, pisania i liczenia,
z nowoczesnością - oferując uczniom
rozwój kompetencji związanych
z technologią informatyczną.

✓ Co nas wyróżnia?
❑ Włączamy naszych uczniów do czynnego udziału
m.in. w:
- ogólnopolskich projektach,
- międzynarodowych innowacjach pedagogicznych,
- lekcjach plenerowych,
- lekcjach pokazowych,
- konkursach ogólnopolskich, międzyszkolnych
i szkolnych,
- wernisażach i wystawach,
❑ Dla swoich uczniów organizujemy:
- zajęcia rozwijające zainteresowania,
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia wyrównujące braki edukacyjne,
- zajęcia sportowe.

✓Projekty ogólnopolskie
❑ Uczniowie klas 1-3 doskonale odnajdują się podczas realizacji wszelkich projektów.
Udział w każdym, nowym projekcie jest dla nich niewątpliwie ważnym doświadczeniem,
ale i nowym wyzwaniem.
❑ Jako Zespół EW w bieżacym roku szkolnym bierzemy udział
w takich projektach ogólnopolskich, jak np.:
- Projekt ,,Emocja" - uwrażliwiajacy uczniów na uczucia,
które towarzyszą człowiekowi w życiu codziennym, uczący
umięjętnego nazywania emocji oraz pracą nad nimi i z nimi.
- Projekt ,,Z kulturą mi do twarzy" - promujący zasady kultury
jako wartości, o których należy pamiętać na każdym etapie życia.
- Projekt ,,Archi-przygody" przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury
i Wydziałem Architektury Politechniki Łódzkiej
- Projekt "Od grosika do złotówki" - wprowadzający uczniów
w świat finansów, ekonomii i racjonalnego gospodarowania budżetem

❑ W codziennej naszej pracy
realizujemy wiele ciekawych działań
klasowych i szkolnych, współpracując
z innymi zespołami przedmiotowymi
oraz z Samorządem Szkoły:
- Dzień Kobiet
- Dzień Chłopaka
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Ziemi
- Dzień Pluszowego Misia
- Dzień Drzewa
- Dzień Liczby Pi

❑ Obchodzimy święta narodowe i okolicznościowe:
- Narodowe Święto Niepodległości,
- święta majowe,
- tradycje świąt Bożego Narodzenia
i Wielkanocy
❑ Świętujemy z naszymi uczniami również
wiele innych szczególnych dni
z kalendarza Świąt Nietypowych.
❑ Bierzemy udział w akcjach historycznych:
- Bohater-On
- Szkoła pamięta
- Akcja ŻONKIL

✓Akcje promujące
czytelnictwo
❑ W naszej codziennej pracy z dziećmi dużo uwagi
poświęcamy na rozwijania czytelnictwa.
❑ Bierzemy udział w akcjach promujących
czytelnictwo wśród najmłodszych. Są to np:

• Międzynarodowa Innowacja Pedagogiczna
,, Czytam z klasą lekturki spod chmurki."
• Projekt czytelniczy ,, Czytam, bo lubię"
❑ Od wielu lat współpracujemy z bliską naszym
sercom Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką

Organizujemy też wiele innych akcji, dzięki którym
obserwujemy na co dzień, jak książka w piękny sposób
zyskuje nowych odbiorców wśród najmłodszych uczniów
naszej szkoły. Są to m.in.:
- Spotkania z autorami książek dla dzieci
- Poranki poetyckie – rodzice czytają dzieciom

- Czytanie na zawołanie

✓Twórcze omawianie lektur
W sposób kreatywny staramy się omawiać z uczniami lektury,
sięgając po nowe rozwiązania technologiczne, wykorzystując do
tego celu interesujące platformy i aplikacje edukacyjne.

A wszystko po to, aby zaszczepić w naszych uczniach dozę
miłości do książek i systematycznego sięgania po nie.

✓ Zdrowie
i bezpieczeństwo
❑ Ponad wszystko dbamy o profilaktykę, przekazując
uczniom wiedzę dotyczącą zdrowia i zasad
bezpieczeństwa w szkole, poza szkołą,

w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych itd.
❑ Przy wspólpracy z Zespołem ds. Promocji
Zdrowia organizujemy takie działania, jak np.:

- Dzień / Festyn Zdrowia
- Dzień Bezpiecznego Internetu
❑ Ponadto przeprowadzamy w swoich klasach wiele

warsztatów/zajęć profilaktycznych.

✓Inne działania
❑ Lekcje plenerowe – często prowadzimy tego typu lekcje
z naszymi uczniami, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego,
że doświadczanie świata na świeżym powietrzu znacznie
lepiej i pełniej wpływa na rozwój małego człowieka.

❑ Orientacja zawodowa – organizujemy wiele spotkań
z różnymi instytucjami oraz ludźmi reprezentującymi
wiele zawodów, by przybliżyć dzieciom
zagadnienia związane z orientacją zawodową.

❑ Lekcje pokazowe - również taka forma zajęć jest dla uczniów
atrakcyjna, ponieważ demonstrując coś, dotykając, doświadczając
dzieci są w stanie przyswoić sobie pewne zagadnienia szybciej i sprawnej.

✓Różnorodność
zajęć
❑ Prowadzimy dla naszych uczniów szereg zajęć,
podczas których dzieci doskonalą umiejętności
matematyczne, językowe, przyrodnicze,
usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową,
spostrzegawczość, logiczne myślenie.
Ale przede wszystkim świetnie się bawią,
współzawodniczą i uczą się pracować
na wspólny sukces. Są to m.in.:
• Zajęcia rozwijające zainteresowania:
- przyrodnicze,
- muzyczne,
- matematyczne,
- plastyczne

❑ Dla uczniów z wszelkimi trudnościami
edukacyjnymi mamy w swojej ofercie
zajęcia wspomagające opanowanie
materiału.
❑ Są to zajęcia nastawione na rozwój
koncentracji, wpływające na
motywację ucznia do nauki.
Mowa tu o takich zajęciach, jak:
• zajęcia wyrównujące braki edukacyjne
• zajęcia terapii pedagogicznej
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

❑

Zajęcia sportowe

Nasi uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą
we wszelkiego rodzaju zajęciach sportowych,
począwszy od zajęć łyżwiarstwa figurowego

i baletu w klasach o profilu sportowym,
aż po zajęcia wychowania fizycznego,
zajęcia korytarzowe, zajęcia taneczne,
czy inne aktywności na świeżym powietrzu.
Każda aktywność jest przecież dobra,
pod warunkiem zachowania
wszelkich zasad bezpieczeństwa i zdrowia.

✓ Doświadczanie świata
❑ Z naszego punktu widzenia, wspaniałą
alternatywą dla małego ucznia są wszelkiego
rodzaju doświadczenia i eksperymenty,
które pozwalają zdobywać wiedzę poprzez
zabawę w praktyczny sposób.
❑ Dlatego staramy się, aby nasze zajęcia
zawsze były atrakcyjne dla uczniów
i pozwalały przyswoić zagadnienia w nieco
inny- ciekawy sposób.

✓ Nowoczesność
w edukacji wczesnoszkolnej
Programowanie

Kodowanie

Robotyka

✓ Nasz Zespół to wysoko wyspecjalizowana
kadra pedagogiczna, która:
Nieustannie dokształca się
(studia, szkolenie, kursy,
webinary)

Łączy tradycyjne formy
nauczania z tym, co
zupełnie nowe, nieznane, a
przez to
intrygujące i ciekawe

Ma za sobą szkolenia
z
programowania, kodowania
i robotyki.

Pracuje w nowocześnie
wyposażonych salach
lekcyjnych

Ma do dyspozycji
profesjonalny sprzęt.

Jest otwarta na
nowości edukacyjne.

❑ Współpracujemy z wieloma instytucjami
zewnętrznymi, realizując szereg wspólnych działań.
Są to np.:

✓ Współpraca
z instytucjami
zewnętrznymi

➢ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
➢ Muzeum Tradycji Niepodleglościowych
➢ Referat Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej
➢ ŁKS Commercecon s.a.
➢ Centrum Kultury Młodych
➢ Muzeum Oświaty

➢ Zespół Pieśni i Tańca Łódź

dziękujemy za uwagę...

