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Człowiek – najlepsza inwestycja 

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „SIŁA DRZEMIE W INDYWIDUALIZACJI” 
 

W PSP nr 1 im.KEN w Białobrzegach w ramach projektu „Siła drzemie w indywidualizacji” odbywały 

się cztery rodzaje zajęć, a w PSP w Suchej dwa rodzaje zajęć, które zgodnie z ideą projektu, miały na 

celu  wyeliminowanie trudności w przyswajaniu umiejętności czytania i pisania, umiejętności 

matematycznych, zaburzeń rozwoju mowy oraz korygowanie wad postawy. Wszyscy uczniowie, 

którzy zostali zakwalifikowani do projektu, do końca uczestniczyli  w jego realizacji. Realizowane 

zajęcia odbywały się z uwzględnieniem równości płci.  

PSP Nr 1 im.KEN: 

1.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji 

odbywały się w trzech grupach i były prowadzone przez trzech różnych nauczycieli. W zajęciach 

uczestniczyło 24 uczniów, w tym 12 chłopców i 12 dziewczynek. W okresie od października do końca 

czerwca 2014 r. zrealizowano 90 godzin.          

 Na zajęciach wykonywane były ćwiczenia ortograficzne, usprawniana była technika czytania  

i pisania oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Uczniowie wykonywali ćwiczenia z elementami 

gramatyki języka polskiego, usprawniali sprawność manualną, grafomotoryczną i analizę wzrokowo-

słuchową. Dzieci uczestniczyły w wielu grach i zabawach dydaktycznych, które miały na celu 

niwelowanie dysfunkcji rozwojowych będących przyczyną niepowodzeń szkolnych. Zajęcia miały 

formę ćwiczeniową, co wpływało pozytywnie na sposób mówienia i myślenia, a także na umiejętność 

pisania i czytania uczniów. Podczas zajęć uczniowie bardzo chętnie wykorzystywali zakupione w 

ramach projektu pomoce dydaktyczne, dzięki którym dzieci uczyły się poprzez zabawę, co z kolei 

zwiększyło efektywność i atrakcyjność pracy. Rezultatem zajęć jest zauważalny postęp w zasobie 

wiedzy i umiejętności, a także ograniczenie istniejących braków. Realizowane ćwiczenia, tematyka 

zajęć, pomoce dydaktyczne, formy, metody, a także atmosfera panująca na zajęciach wspomogły 

znacznie rozwój dzieci, pozwoliły na osiągnięcie znacznych postępów w nauce czytania i pisania, 

pomogły w kształtowaniu motywacji do uczenia się, dostarczały dzieciom zadowolenia z osiąganych 

sukcesów, kształtowania wiary we własne możliwości. 
             

2.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych odbywały się w 

trzech grupach i były prowadzone przez trzech różnych nauczycieli. W zajęciach uczestniczyło 24 

uczniów, w tym 12 chłopców i 12 dziewczynek. W okresie od października do końca czerwca 2014 r. 

odbyło się  90 godzin.   

                   Praca z dziećmi należącymi do tej grupy polegała na treningu rozumowania, zabawach  

i grach logicznych, ćwiczeniach orientacji przestrzennej, dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu  

i dzieleniu, rozwiązywaniu i układaniu zadań tekstowych, dokonywaniu obliczeń wagowych, 

pojemności, pieniężnych, kalendarzowych, zegarowych. Stosowano różne ćwiczenia, często były to 

matematyczne gry planszowe, gry logiczne, układanki, zabawy ruchowo-słowne, ćwiczenia na 

planszach np. zegarowych, na tablicy. Poprzez wykorzystanie atrakcyjnych środków dydaktycznych  
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nabytych w ramach projektu i różnorodnych metod, uczniowie spędzali czas bawiąc i ucząc się, 

utrwalając i doskonaląc wiadomości z edukacji matematycznej. Z przeprowadzonych badań wynika, iż 

dzieci uczęszczające na zajęcia matematyczne podniosły swoje umiejętności w zakresie techniki 

rachunkowej i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Zajęcia pozwoliły ograniczyć braki dotyczące 

umiejętności w rozumowaniu pojęć matematycznych oraz bardziej zainteresować uczestników 

edukacją matematyczną.  

 

3.Zajęcia dla dzieci z  wadami wymowy odbywały się w czterech grupach i byly prowadzone przez 

czterech różnych nauczycieli. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów, w tym 8 chłopców i 8 

dziewczynek. W okresie od października do końca czerwca 2014 r. odbyło się 120 godzin.  

Na zajęciach wykorzystywane były różnorodne formy i metody pracy. Do ćwiczeń i zabaw 

artykulacyjnych oraz oddechowych wykorzystywane były pomoce i środki dydaktyczne zakupione w 

ramach projektu. Metody, formy pracy, czas jak i pomoce logopedyczne dostosowane były do 

możliwości psychofizycznych dzieci. W czasie zajęć szczególną uwagę zwrócono na ćwiczenia 

usprawniające język, wargi i ćwiczenia oddechowe. Wyrabiana była wrażliwość słuchowa uczniów 

poprzez różnorodne ćwiczenia i zabawy.  

 

4.Zajęcia dla dzieci z  wadami postawy odbywały się w czterech grupach i były prowadzone przez 

dwóch nauczycieli. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów, w tym 10 chłopców i 10 dziewczynek. W 

okresie od października do końca czerwca 2014 r. zrealizowano 120 godzin. 

Dzieci uczestniczące w zajęciach gimnastyki korekcyjnej wykazywały duże  zaangażowanie. 

Chętnie wykonywały większość ćwiczeń. Były zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat 

własnych wad postawy i adekwatnymi ćwiczeniami. W ćwiczeniach wykorzystywane były pomoce i 

środki dydaktyczne zakupione w ramach projektu .Wszyscy uczniowie poprawili swoje wyniki. 

 

PSP w Suchej: 

1.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 

odbywały się w jednej grupie, w której brało udział 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.    W 

okresie od października do końca czerwca 2014 r. zrealizowano 30 godzin.     

Na zajęciach usprawniana była technika czytania i pisania oraz umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. Uczniowie wykonywali ćwiczenia z elementami gramatyki języka polskiego, 

usprawniali sprawność manualną, grafomotoryczną i analizę wzrokowo-słuchową. Zajęcia miały 

formę ćwiczeniową, co wpływało pozytywnie na sposób mówienia i myślenia, a także na umiejętność 

pisania i czytania uczniów. Podczas zajęć uczniowie bardzo chętnie wykorzystywali zakupione w 

ramach projektu pomoce dydaktyczne, dzięki którym dzieci uczyły się poprzez zabawę, co z kolei 

zwiększyło efektywność i atrakcyjność pracy. Rezultatem zajęć jest zauważalny postęp w zasobie 

wiedzy i umiejętności, a także ograniczenie istniejących braków.  

 



  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy- odbywały się w jednej grupie. W zajęciach 

uczestniczyło 4 uczniów, w tym 3 chłopców i 1 dziewczynka. W okresie od października do końca 

czerwca 2014 r., zgodnie z harmonogramem, zrealizowano 30 godzin. 

               Dzięki zajęciom logopedycznym uczniowie mieli możliwość stymulować rozwój językowy z 

uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowa, słownictwo, strona gramatyczna                       

i stylistyczna), a także kształcić, rozwijać i doskonalić umiejętność komunikowania się                        z 

otoczeniem. Do ćwiczeń i zabaw artykulacyjnych oraz oddechowych wykorzystywane były pomoce i 

środki dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Metody, formy pracy, czas jak i pomoce 

logopedyczne dostosowane były do możliwości psychofizycznych dzieci. 

 

 

    Po przeprowadzeniu 50% zajęć, w każdej z grup przeprowadzono test sprawdzający umiejętności 

uczniów. Na podstawie przeprowadzonych testów, kart obserwacji pracy uczniów, obserwacji 

uczniów w czasie pracy, wywiadów z wychowawcami i rodzicami uczniów dokonana została analiza, 

która pozwoliła na porównanie założonych celów z faktycznym stanem wiedzy i umiejętności 

uczniów. Stwierdzono, że założone cele zostały osiągniete.96 zdiagnozowanych dzieci ( w tym 45 

dziewczynek i 51 chłopców) rozpoczęło i ukończyło zajęcia.Zgodnie z zapisami w dziennikach zajęć 

były jedynie pojedyncze absencje. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w prowadzonych  

zajęciach, ponieważ oferta do nich skierowana była zgodna z indywidualnymi potrzebamii i 

możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zakupione i przekazane w miesiącu październiku 2013 r. specjalistyczne pomoce do prowadzenia 

zajęć, w ramach realizowanego projektu "Siła drzemie w indywidualizacji" ubogacały prowadzone 

zajęcia, wpływały korzystnie na aktywność dzieci, przez co pozwoliły na zminimalizowanie ich 

dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służyły również 

kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości. Zakupione pomoce zostały wykorzystane 

w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. 

 

Opracowała Bożena Witkowska – koordynator projektu( na podstawie protokołów nauczycieli z realizacji zajęć 

oraz sprawozdań końcowych koordynatorów szkolnych: Małgorzaty Jaszczyk z PSP Nr 1 im.KEN w Białobrzegach 

i Anny Wiktorskiej z PSP w Suchej). 


