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Zakres innowacji: 

Adresatami innowacji są dzieci w wieku przedszkolnym z grupy „Smerfy” cztero -          

i pięciolatki. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej 

kontynuowania w następnym roku szkolnym. 

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach pięciu godzin, w których jest 

realizowana podstawa programowa dwa razy w miesiącu. 

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie i propagowanie czytelnictwa oraz 

rozwijanie kreatywności podczas spędzania czasu wolnego, radzenie sobie z porażką, 

współpraca w grupie oraz nawiązywanie bliskich kontaktów z rówieśnikami i rodziną. 

Innowacja „Bajkowe gry” jest naszą odpowiedzią na świat zdominowany przez 

komputery, tablety, telefony i inne elektroniczne gadżety, które stały się ulubioną rozrywką , 

formą zabawy i spędzania wolnego czasu dla dzieci, przez co coraz rzadziej sięgają po 

książkę czy tzw. „planszówkę”. Innowacja ta jest również rozszerzeniem wymogów 

edukacyjnych zawartych w aktualnej podstawie programowej dla szkół i przedszkoli. 

Główną przyczyną opracowania innowacji na podstawie wieloletnich obserwacji oraz 

przeprowadzonych diagnoz w pracy w przedszkolu jest radzenie sobie dzieci z porażką, 

zdrową rywalizacją oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego w grupie. 

Wstęp 

Jest to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej w przedszkolu, wyjścia naprzeciw 

zainteresowaniom dzieci, a tym samym wzbogacenia wiedzy i umiejętności. Dzisiejsze czasy 

i świat został skomputeryzowany. Elektroniczne gadżety stały się ulubioną rozrywką. Nasza 

innowacja uświadomi dzieciom, że można ciekawie spędzić czas w domu i w przedszkolu, z 

przyjaciółmi i rodzicami, ucząc i dowiadując się jednocześnie ciekawych informacji. 

Planujemy pokazać dzieciom różne formy spędzania czasu wolnego, spotkania z ciekawymi 



ludźmi oraz zmusić je do kreatywnego myślenia i stworzenia gry planszowej na podstawie 

książki po którą chętnie w późniejszym czasie będą sięgać. 

 

Założenie ogólne 

 Innowacja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym cztero i 

pięcioletnich. 

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: 

 Rozwijanie zdolności do wysiłku umysłowego w sytuacjach trudnych i pełnych 

napięć 

 Kształtowanie umiejętności społecznych 

 Rozwijanie czynności intelektualnych 

 Rozwijanie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej 

 Doskonalenie umiejętności matematycznych 

 Zapewnienie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego w szkole i w 

domu. 

Cele: 

Główne: 

 Propagowanie czytelnictwa 

 rozwijanie kreatywności podczas spędzania czasu wolnego, 

 radzenie sobie z porażką, 

 współpraca w grupie 

 nawiązywanie bliskich kontaktów. 

Szczegółowe: 

 Rozbudzenie zainteresowania grami planszowymi i dydaktycznymi jak 

również literaturą dziecięcą wśród dzieci 

 Rozwijanie ciekawości świata i poznawania interesujących ludzi 

 Rozbudzenie motywacji do samodzielnych zabaw w domu, organizowania 

sobie alternatywnego spędzania czasu wolnego 

 Integrowanie grupy poprzez współpracę, wspólną zabawę 

 Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo emocjonalno – społeczne wśród 

dzieci 

 Indywidualizacja procesu nauczania poprzez dostosowanie zadań, zabaw i gier 

według wieku i poziomu umiejętności psychofizycznych dzieci. 

 Kształtowanie nawyku korzystania z bibliotek 



Metody i formy pracy: 

Aby osiągnąć zamierzone cele warto zastosować atrakcyjne formy i metody pracy. 

Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, poczucie spełnienia „Ja to potrafię”, a 

zatem motywacja do wykonywania zadanych ćwiczeń. Podstawową formą aktywności jest 

zabawa dydaktyczna, która dominuje w wychowaniu przedszkolnym. Ponadto podstawowe 

formy pracy  stosowane na zajęciach to praca indywidualna, zespołowa i zbiorowa a metody 

zostaną wykorzystane takie jak, praktycznego działania: rozwiązywanie zadań, wykonywanie 

własnych gier, uczenie się poprzez działanie oraz burza mózgów. 

Przewidywane osiągnięcia 

Dziecko: 

 obdarza uwagą dzieci i dorosłych, potrafi słuchać i skoncentrować się na 

wykonywanej czynności, 

 przestrzega reguł w społeczności dziecięcej, reguł gry(stara się współdziałać w 

zabawach i w sytuacjach zadaniowych), 

 samodzielnie radzi sobie w sytuacjach zabawowych, inicjuje zabawę, 

podejmuje decyzje w związku z wyborem gry, zabawy 

 prezentuje własne wybory 

 rozbudza zaciekawienie zabawami i grami wokół siebie oraz literaturą 

dziecięcą 

 wie jak grać w poznane gry, 

 wie jak z szacunkiem obchodzić się z książką 

 kształtuje emocje własne i innych, próbuje radzić sobie z przeżywaniem 

pozytywnych jak i negatywnych emocji; panuje nad nieprzyjemną emocją, np. 

podczas czekania na własną kolej, podczas przegranej 

 czeka na własną kolej, 

 wie do czego służy i jak posługiwać się kostką do gry, pionkami, innymi 

elementami 

 stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może 

zdarzyć 

 wie jak organizować sobie czas wolny w domu i w przedszkolu, 

 rozpoznaje symbole i znaki, wie co oznaczają i jak je stosować, 

 liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego, 

 ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami 

porządkowymi, 



 rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w 

stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów, 

 dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową 

 eksperymentuje, szacuje, przewiduje 

 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą. 

Ewaluacja 

 W celu uzyskania informacji zwrotnej zostanie przeprowadzona ankieta skierowana do 

rodziców. Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz obserwacji 

pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć 

wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także 

decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. 

 Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione 

dyrektorowi placówki. 

Spodziewane efekty: 

Wpływ na pracę przedszkola: 

 Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej 

 Rozwój kompetencji kluczowych dzieci 

 Promocja placówki w środowisku przedszkolnym i lokalnym 

 Wzrost atrakcyjności zajęć 

 

 

Fotorelacja z realizacji innowacji znajduje się w galerii grupy „Smerfy”. 


