
Innowacja „Kujawy - moja Mała  Ojczyzna” 

 

W roku szkolnym 2016/2017 opracowano innowację  „Kujawy - moja Mała  Ojczyzna”. Autorami 

jej są nauczyciele Zespołu Szkół w Dobrem: p. Aneta Nuckowska, p. Aneta Bandyszewska i p. Andrzej 

Bandyszewski. Głównym celem innowacji było rozwijanie w uczniach emocjonalnego stosunku do ich 

Małej Ojczyzny. 

 Realizacja innowacji została zaplanowana na jeden rok. W tym czasie uczniowie między innymi  

poszerzali wiadomości  o położeniu, historii, ciekawych miejscach na  Kujawach, obrzędach i zwyczajach 

kujawskich.  Poznali tańce, melodie i pieśni, wiersze poetów ludowych, rękodzieło. Zetknęli się z gwarą 

kujawską.   

 

 Program był realizowany w Zespole Szkół w Dobrem, tj. Publicznej Szkole Podstawowej im. Ziemi 

Kujawskiej w Dobrem i Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Dobrem, w 

ramach zajęć z języka polskiego, historii, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, godziny do dyspozycji 

wychowawcy, kół teatralnego i folklorystycznego. 

 

 W ramach programu przewidziano następujące metody i formy pracy z uczniami: 

 

➢ czytanie różnych tekstów ( podań, legend, dotyczących obrzędów i obyczajów, poprawne 

opowiadanie przebiegu wydarzeń), 

 

➢ próby literackie – samodzielne tworzenie wiersza związanego z określoną tematyką, 

 

            udział w lekcjach muzealnych, 

 

➢ wycieczki pozwalające poznać zabytki i miejsca pamięci narodowej na terenie gminy i regionu, 

 

➢ przygotowanie konkursów i prezentacji, 

 

➢ spotkania z ciekawymi osobami gminy i regionu, 

 

➢ zbieranie różnych materiałów, wykorzystanie i porządkowanie samodzielnie zdobytych wiadomości 

(m.in. o architekturze, rzeźbach, wyrazów z gwary kujawskiej), 

 

➢ udział w uroczystościach regionalnych („Darcie pierza”). 

 

Ewaluację programu stanowiły: 

 



➢ Spektakl teatralny „Darcie pierza”. 

 

➢ Jarmark kujawski. 

 

➢ Słowniki gwary kujawskiej, foldery o Kujawach. 

 

➢ Prezentacja multimedialna dotycząca naszego regionu. 

 

Udało się  zrealizować następujące działania: 

 

1. Na zajęciach  z historii, godzinach wychowawczych uczniowie regularnie poszerzali wiadomości na 

temat położenia, historii i kultury Kujaw. Stworzyli słowniki gwary kujawskiej  oraz foldery o naszym 

regionie. Przygotowali prezentacje o Kujawach. 

 

2. Na języku polskim w klasach IV i V czytano  legendy kujawskie. 

 

3. Na zajęciach z muzyki uczniowie poznali folklor Kujaw. Nauczyli się melodii i pieśni ludowych oraz 

tańczyć dynę i kujawiaka. 

 

4. 7 października 2016 roku zorganizowano Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Kujawskiej 

im. Franciszka Becińskiego. Wzięło w nim udział 10 uczestników. Rywalizowali oni w dwóch grupach 

wiekowych (kl. IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum). 

 

Laureaci reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy 

Kujawskiej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie. 

 

Uczennica kl. V szkoły podstawowej – Zuzanna Roszak-  otrzymała wyróżnienie. 

 

19 listopada 2016 roku wzięła udział w etapie wojewódzkim konkursu w Inowrocławiu, gdzie 

zajęła II miejsce. 



                    

5. 19 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie z poetką regionalną – p. Barbarą Smykowską. Uczennice 

klasy I b gimnazjum zaprezentowały publiczności kilka wierszy poetki. Uczniowie gimnazjum, 

uczestniczący w spotkaniu, mieli możliwość bezpośredniego poznania  poezji autorki, a także jej życia i 

twórczości. Zrobili sobie też pamiątkowe zdjęcie. 

 

 

6. W grudniu odbyły się warsztaty z animatorką regionalną p. Urszulą Nowakowską z tworzenia ozdób 

choinkowych, kartek świątecznych wzorowanych stylem kujawskim. Brali w nich udział uczniowie kl. 

II gimnazjum. 

 

7. W marcu uczniowie kl. I gimnazjum wraz z nauczycielami matematyki i muzyki ,,chodzili z kozą”. 



 

8. W marcu uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej odwiedzili Muzeum Etnograficzne we Włocławku. 

Uczestniczyli w lekcji muzealnej na temat tradycji wielkanocnych, a także w warsztatach, w czasie 

których samodzielnie wykonywali kujawskie ozdoby wielkanocne. 

 

9. W kwietniu ogłoszono  Konkurs Poetycki Twórczości Dzieci i Młodzieży ,,Strofy o Kujawach”. 

Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych (szkoła podstawowa i gimnazjum).  I miejsce zajął 

Piotr Górniak z kl. IV, II miejsce – Damian Bączkowski z kl. V, III miejsce – Michał Melnyk  z klasy IV. 



 

10. 20 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie innowacji. 

 

 Zaproszono wielu gości: Pana Wójta Gminy Dobre Stefana Śpibidę, Przewodniczącego Rady Gminy 

Pana Tomasza Kuźbę, Radnych Gminy Dobre – p. Katarzynę Korzeniewską, p. Jadwigę Czyżewską, p. 

Krzysztofa Bykowskiego, twórców ludowych – p. Wiesławę Makuch i p. Kiszkę, Koło Gospodyń Wiejskich 

z Byczyny z p. Anną Kapuścińską na czele, Przewodniczącą Stowarzyszenia ,,Promyk Nadziei” p. Wiesławę 

Morawską. 

 

 Wystawiono spektakl teatralny pt. ,,Darcie pierza” przygotowany przez koło teatralne działające pod 

opieką p. Anety Bandyszewskiej i koło folklorystyczne, którego opiekunem jest p. Aneta Nuckowska..  

 

 Po spektaklu odbył się występ zespołu Kujawioki od Dobrego.  

 

 Następnie zaproszono wszystkich na jarmark kujawski przygotowany we współpracy z ludowymi 

twórcami regionu, z Kołem Gospodyń Wiejskich w Byczynie i ze Stowarzyszeniem  ,,Promyk Nadziei”. 

Podczas jarmarku można było obejrzeć prace wykonane przez uczniów (ozdoby wielkanocne, słowniki 

gwary kujawskiej, foldery o naszym regionie), przeczytać wiersze autorstwa dzieci, podziwiać prace 

zaproszonych twórców ludowych oraz posmakować kujawskich potraw przygotowanych przez p. Annę 

Kapuścińską. 

 



 

 



 

 Mamy nadzieję, że innowacja była ciekawym sposobem na poszerzenie horyzontów, ugruntowanie 

wiedzy o regionie. Realizacja treści innowacyjnych pozwoliła zwrócić uwagę na pozytywne  walory regionu  

i przez to rozwijać w uczniach emocjonalny stosunek do ich Małej Ojczyzny.  

 

 Wprowadzona innowacja pedagogiczna poszerzyła ofertę edukacyjną szkoły, pozwoliła   rozwinąć 

zainteresowania uczniów, zacieśniła współpracę pomiędzy nauczycielami, rodzicami, uczniami i 

zaangażowanymi instytucjami. 

 

 


