Opis innowacji pedagogicznej w oddziale
przedszkolnym- klasy 0 przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie.

"Mali tropiciele"
Autor:
Mgr Barbara Pikus
Rodzaj innowacji: metodyczna:
Termin realizacji: od listopada 2018r do 30 czerwca 2019r.

"Nikt nie ma na własność wschodu słońca, który zachwycił nas pewnego wieczoru [...] Tak samo jak nikt
nie może mieć na własność pochmurnego popołudnia i deszczu dzwoniącego o szyby [...] ani też magicznej
chwili, gdy fala morska rozbija się o skały. Nikt nie może mieć na własność tego co na Ziemi najpiękniejsze,
ale każdy może to poznać i pokochać."

Paulo Coelho
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WSTĘP
Ciekawość jest naturalnym komponentem wpisującym się w dziecięcą
rzeczywistość, dlatego jak twierdzi D.Waloszek trzeba „ iść za nią, by wpisując
się w indywidualną linię poznawania świata przez dziecko, podpowiadać
oferty aktywności edukacyjnej”. Trzeba jednocześnie dostarczać jej materiału
do aktywności.
Naturalną cechą dziecka jest ciekawość, a także potrzeba zadawania pytań,
chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych,
interesujących rzeczy. Realizacja tej innowacji zaspokoi te potrzeby oraz zachęci
do myślenia, porównywania, opowiadania, uruchomi wyobraźnię...
Otaczające dzieci przedmioty i substancje, z którymi mają do czynienia, na co
dzień, kryją wiele tajemnic, które można i warto odkrywać. Innowacja jaką
pragnę wprowadzić w oddziale klasy 0 ma na celu :rozwijanie szeroko pojętej
kreatywności u dzieci 6-letnich.
Odbywać się ona będzie w następujących obszarach:
 Badawczy - wychowankowie poznają ciekawe informacje, atrakcyjne
miejsca, poprzez doświadczenia, obserwacje, fotografie czy obrazy,
pozyskują wiadomości poprzez spotkania z osobami reprezentującymi
różne zawody np. elektryk, muzyk, nauczyciel fizyki, muzyki, rolnik itp .
Poznają nowe pojęcia oraz rozwijają procesy poznawcze . Równocześnie
dzieci dzięki własnej inicjatywy zgłębiają zagadki i badają fenomeny
swojego otoczenia. Jednocześnie wprowadzona innowacja stwarza
możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy w zabawach badawczych,
doświadczeniach. Poprzez kreatywne działania, odkrywają swoje
możliwości i umiejętności. Zgłębianie tych tajemnic odbywa się przez
współpracę z rodzicami szczególnie przy organizacji spotkań z osobami
reprezentujących różne zawody ( realizacja programu z doradztwa
zawodowego), także przez oglądanie filmów edukacyjnych dostępnych i z
Internetu, jak również poprzez ciekawostki, informacje z literatury,
czasopism technicznych.
 Językowy- dziecko jako uczestnik w zabawach badawczych nie tylko
poszerza swoją wiedzę, wchodzi tez w świat symboli i znaków oraz uczy
się ich odczytywania. Uwzględniając że rolę symbolu pełni słowo, a język
jest systemem symbolicznym, dlatego w zakresie tego obszaru
zaproponuję dzieciom zabawy doskonalące nie tylko aparat mowy, ale
również takie, które rozwijają rozumienie pojęć i znaków i symboli.
 Plastyczny –zdobytą wiedzę dzieci mogą wyeksponować za pomocą
różnych technik plastycznych i technicznych, jednocześnie rozwijając
poczucie estetyki i wrażliwość na piękno poprzez oddziaływanie na
percepcję i ekspresję dziecka. W tym obszarze planowane jest
organizowanie dzieciom warunki do rozwoju twórczości plastycznej
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poprzez eksperymentowanie różnym materiałem plastycznym,
obcowanie z malarstwem i architekturą.
Wszystkie czynniki realizowane będą poprzez wprowadzenie
różnorodnych ofert edukacyjnych w poszczególnych obszarach w/w .
Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują ogromny dynamizm rozwojowy,
dlatego niniejsza idea innowacji umożliwi im aktualizowanie ich
potencjału.
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I.

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ.
Tytuł innowacji pedagogicznej: "Mali tropiciele"
Typ innowacji: innowacja metodyczna
Miejsce realizacji: odział przedszkolny –kl.0 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie
Zasięg:

Innowacją

pedagogiczną

objęci

będą

wszyscy wychowankowie

oddziału

przedszkolnego- kl.0
Czas realizacji: Działania innowacyjne prowadzone będą, co najmniej jeden raz w miesiącu
począwszy od listopada 2018 do czerwca 2019r w oddziale klasy 0. W przypadku dużego
zainteresowania kontynuowane w kolejnych latach.
Koszty i źródła realizacji: szkoła zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne
niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Szkoła

posiada pomoce

dydaktyczne do prowadzenia doświadczeń, obserwacji: lupy, globusy, mikroskopy. Innowacja
nie wymaga zwiększonych nakładów finansowych. Wycieczki, spotkania organizowane będą
ze środków finansowanych przez Rodziców.

II. Źródła działań innowacji pedagogicznej

Innowacja oparta jest na programie - "Nasze przedszkole”
M. Kwaśniewskiej również o wyniki diagnozy przedszkolnej poprzedzające wprowadzenie
innowacji . Terminy realizacji innowacji są spójne z realizacją materiału programowego
zawarte w planach miesięcznych na rok 2018/19 . Ponadto inspiracją do wprowadzenia
innowacji w naszej placówce jest wyjście naprzeciw potrzebom poznawczym i emocjonalnym
dzieci oraz zapewnienie im większych możliwości do zaspokojenia ich potrzeb poznawczych
i emocjonalnych.
Dodatkowo czynnikami owej innowacji są :


Potrzeba urozmaicenia zajęć dydaktycznych ze względu na dużą aktywność poznawczą
dzieci



Duże zainteresowania zabawami badawczymi



Różnorodność zainteresowań dzieci, poszukiwanie dodatkowych metod poszerzania
zainteresowań



Przełamanie nieśmiałości u niektórych dzieci
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Integracja dzieci w zabawach badawczych



Wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci
Innowacyjność metodyczna polegać będzie na wprowadzeniu nowoczesnych metod

zabawowych twórczych w przedszkolu z elementami eksperymentowania, badania,
odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania. Nauczyciel pełni tu rolę moderatora,
kieruje aktywnością dziecięcą, zaspokaja ich naturalne potrzeby poznawcze, ciekawość.
Tworzy sprzyjające warunki wspólnej i zgodnej twórczej zabawy oraz warunki do nauki przez
odkrywanie, doświadczanie oraz przeżywanie dla wszystkich dzieci o zróżnicowanych
możliwościach fizycznych i intelektualnych. Działania innowacyjne realizowane będą w czasie
zalecanym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego - "dwie piąte czasu
nauczyciel może dowolnie zagospodarować". W naszym oddziale ten czas będzie
wykorzystany na wdrożenie działań innowacyjnych.
III.

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016r- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59)- art.1pkt18,
art.44ust.2 pkt3, art.55 ust.1pkt4, art.68 ust.1pkt9, art.86 ust.1

IV.

Cele innowacji . Spodziewane efekty.

Cele ogólne:
- budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
- rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych
-poznanie

zjawisk

przyrodniczo-fizycznych

poprzez

przeprowadzanie

prostych

doświadczeń
- inicjonowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku
-wzbogacanie słownika dziecięcego o nowe pojęcia
-budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, szkoły ,rodziny
-obcuje z techniką, ze sztuką i ze światem przyrody poprzez oglądanie filmów
edukacyjnych DVD i z Internetu, udostępniania informacji z literatury, kontakty ze
środowiskiem naturalnym (obserwacje, zabawy badawcze w terenie), poprzez wycieczki i
spotkania z „ciekawymi ludźmi”
-gromadzi i poszerza doświadczenia plastyczno-konstrukcyjne
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- rozwija takie cechy jak: samodzielność, wytrwałość, umiejętność planowania,
dokonywania własnych wyborów
-podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego w zakresie stosowania nowoczesnych
metod zabawowych twórczych z elementami doświadczania, obserwowania, czy
eksperymentowania;
 zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez wpieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności;
 poszerzanie wiedzy o patronie placówki Stanisławie Staszicu;
 odkrywanie zewnętrznego świata, poznawanie ludzi i miejsc, a także własnych emocji;
 doskonalenie pracy nauczyciela, umiejętność wdrażania do praktyki edukacyjnej
innowacji "Mali tropiciele";
 wzrost doświadczenia nauczyciela w zakresie planowania oraz monitorowania i
ewaluowania efektów pracy.
Cele szczegółowe:
 zainteresowanie otaczającym światem;
 poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata;
 stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji;
 poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć;
 sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania;
 pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka;
 kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej;
 umiejętne korzystanie z przyborów edukacyjnych takich jak: lornetka, mikroskop, lupa
 poszukiwanie wiedzy o świecie;
 rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności;
 umiejętne zastosowanie przez nauczyciela nowoczesnych metod pracy z elementami
eksperymentu oraz nowatorskich rozwiązań.
Opisane cele są skorelowane z ogólnymi celami wychowania przedszkolnego określonymi
w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.
SPODZIEWANE EFEKTY.


Poszerzenie oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego



Zaspokojenie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci w sferze
badawczej, językowej , plastyczno-technicznych, przyrodniczych.



Przełamanie nieśmiałości dzieci
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V.



Integracja dzieci w zabawach badawczych



Poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
TREŚCI PROGRAMOWE.

Program zawiera treści z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Do
najważniejszych punktów należą:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać
skutki swoich zachowań;
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Dziecko kończące przedszkole i
rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 3. uważnie
słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych
sprawach;
4. w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują ̨ w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności
manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i
obserwowanych zmianach);
2. grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to
do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 3. stara się łączyć przyczynę ze
skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
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5. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko
kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc,
umie o nią poprosić;
2. zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 3. próbuje
samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu;
ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie
6. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. Dziecko kończące
przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i
dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
2. umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu
elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych
kompozycji i form konstrukcyjnych;
3. wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą
zieleni i architekturą wnętrz).
7. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
budzenie zainteresowań́ technicznych. Dziecko kończące przedszkole i
rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów
(np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość
z wykonanej pracy;
2. używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
8. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. Dziecko kończące przedszkole i
rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2. wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
3. potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę
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9. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Dziecko kończące przedszkole
i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do
rysowania, wycinania i nauki pisania;
2. interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
3. słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
4. układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia
głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
5. rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często
stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

VI.

,Spełnienie podstawowych kryteriów innowacyjności.
W pracy z dzieckiem podstawową formą działalności będzie odkrywanie

(odkrywczość) przez zabawę twórczą. To poprzez zabawę twórczą w naturalny sposób dzieci
poznają otaczającą je rzeczywistość (odejście od stereotypów), poznają słabe i mocne strony,
a także prawa rządzące w grupie rówieśniczej. Twórcze działanie (wynalazczość)

jest

najlepszym sposobem do zaspokojenia potrzeb małego dziecka. Dlatego też celem
podstawowym będzie wdrożenie naszych wychowanków do odważnego podejmowania
działań( prekursorstwo), które rozbudzą w nich twórczą, kreatywną i badawczą postawę.

VII. KRÓTKI OPIS NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH.PROCEDURY
OSIĄGANIA CELÓW.
Dzieci najlepiej wzbogacają swoją wiedzę, doskonalą swoje umiejętności praktyczne w
obcowaniu z otaczającym je światem przez obserwację i działanie. W czasie prowadzenia
innowacji będą wykorzystywane:
Metody: zabawowo-twórcza, zadaniowa, projektów, projektowania sytuacji edukacyjnych,
warsztatowa, doświadczalna z elementami eksperymentu, problemowa (odkrywanie), gry
dydaktyczne, „burza mózgów”, metody aktywizujące ( przeżywanie)- wystawa, pokaz,
praktyczne ( działanie)- ćwiczenia .
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Dobór metod będzie zależał od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie
działania zostały zaplanowane. Będą miały one na celu wspomaganie wszechstronnego
rozwoju dzieci rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do
podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości
Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa, zespołowa.
Środki dydaktyczne: lupy, mikroskop, materiał przyrodniczy, materiał plastycznokonstrukcyjny, zestaw do doświadczeń, filmy DVD, materiały edukacyjne z Internetu z
wykorzystaniem tablicy multimedialnej , oglądanie ściągniętego materiału edukacyjnego z
wykorzystaniem tabletów (Kosmos), własne materiały.
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VIII. Program innowacyjny w roku szkolnym 2018/2019
Grupa wiekowa
Miesiąc

Listopad

6-latki
WODA
1. Zabawy badawcze – Co pływa? Co tonie?
2. Spacer – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
25.10, 26.10,08.11
3. Zabawa chmurkami. „Chmury zamknięte w słoiku” –
zapoznanie ze zjawiskiem powstawania chmur.08.11
4. Zabawa badawcza Jak powstaje deszcz? Odparowywanie wody,
skraplanie 06.11
5. Zabawa badawcza: „Wodne tornado”- wnioskowanie na
podstawie obserwacji. Ciecze wprawione w ruch obrotowy
tworzą wir. 07.11
6. Wykonanie prostej „Stacji meteorologicznej”-wnioskowanie na
podstawie obserwacji o wybranych składnikach pogody,
wspólnie z dziećmi dokonanie pomiaru opadów, kierunku
wiatru, temperatury powietrza, graficzny zapis w tabeli.06.11
7. Omawianie krążenie wody w przyrodzie –zabawy z użyciem
tablicy multimedialnej 20.11
8. Ćwiczenia oddechowe Co dzieje się z chmurami, gdy wieje
wiatr? 23.11
9. Zabawa Odgłosy wiatru.
10. Zabawa twórcza Co by było, gdyby nie było wody?- użycie gry
dydaktycznej Mały ekolog.
11. Malowanie farbami techniką : Mokre w mokrym. prezentowanie
prac plastycznych- pejzaży o tematyce jesiennej 23.11
Środki dydaktyczne: tablica multimedialna, tablety, akcesoria do zabaw,
pejzaże jesienne
( ilustracje z wyprawki plastycznej)
Filmy DVD : stacja meteorologiczna, krążenie wody, Adibu – misja
Ziemia- jak powstaje burza.,
literatura: S.Karaszewski: Wędrówki kropelki wody, Wielka Księga
Tropiciela, A.Bober-Zabawy, teksty literackie i inscenizacje
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Listopad

ZABAWY Z MAGNESEM. PRĄD I URZĄDZENIA TECHNICZNE.
Nasz kontakt
z techniką
Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne
1. Budowa prostego obwodu elektrycznego z użyciem baterii-4,5V
żarówki, przewodów i z przełącznika, rozmowa jak to działa? z
udziałem zaproszonego gościa- nauczyciel fizyki , elektryk.
Wykonanie oświetlenia do pokoiku laki. 13.11
2. Zabawy magnesem- przyciąganie i odpychanie. Sprecyzowanie
wspólnych wniosków- bieguny o polach jednakowo
naładowanych odpychają się od siebie, natomiast bieguny o
przeciwnych ładunkach przyciągają się do siebie. Wykorzystanie
pola magnetycznego w silniczkach elektrycznych montowanych
zabawkach – pokaz samochodziku, maskotki – szczekającego
pieska. Prezentacja „ łazika”-zabawki wykonanej z tworzywa
sztucznego- plastiku poruszającej się między innymi z
wykorzystaniem silnika elektrycznego z magnesem stałym oraz
sterowania elektrycznego ( bateria i układ elektroniczny). 23.11
3. Zabawa „Czarodziejska flota”- zapoznanie przez dzieci z
właściwością przyciągania przez magnes metalu. Wniosek:
magnes ma właściwości przyciągania niektórych metali. Siła
magnetyczna działa tez przez niektóre materiały.08.11
4. Zabawa z kulą plazmową- zbliżanie ręki do kuli plazmowej
powoduje zwiększenie przepływu energii wysokiego napięcia do
zbliżonej dłoni , które widać w postaci łuku elektrycznego tj,
błękitnej iskry. Dodatkowy efekt widoczny w postaci lekko
różowego punktu w miejscu dotyku dłoni do kuli. W miejscu styku
dłoni z kulą wyczuwalny jest również zapach ozonu taki jest po
wyładowaniach atmosferycznych burzowych. Plazma odpowiednio
przygotowana jest wykorzystywana w przemyśle do cięcia lub
łączenia materiałów stalowych- (np. w spawarkach).
5. Zabawy z „laserem” przy użyciu projektora laserowego. W
urządzeniu wykorzystano diodę laserową, silniki elektryczne,
układ elektroniczny sterujący urządzeniem. Podobne lasery
wykorzystywane są np. w medycynie.
6. Organizowanie kącika technicznego – Urządzenia elektroniczne
XX-wieku- kula plazmowa, projektor laserowy, tablety, laptop,
aparat fotograficzny z funkcją wideo, smartfony itp.
7. Wycieczka do SCK- Warsztaty muzyczne- rola muzyki w filmie.
Początki rozwoju produkcji filmów- kino nieme, prezentacja
przygotowywania podkładu muzycznego do odpowiednich scen
filmowych przez pianistę, zapoznanie z niektórymi instrumentami
muzycznymi, projekcja filmu: „Balerina”. W klasie podsumowanie
wiadomości, gra w Bingo, zagadki muzyczne z użyciem płyty CD z
muzyką filmową i ilustracji.20.11
8. Oglądanie „ Galerii prac plastycznych” pt: „ Dziergane igłą”, autora:
K. Piotrowicza – zapoznanie z techniką plastyczną.20.11
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9. Wycieczka do Fabryki Bombek w Nowej Dębie- poznanie z historią
zakładu, tradycje choinki w innych krajach, pokaz wytwarzania ozdób
choinkowych przez pracownika z zakładu, zabawy twórczemalowanie, dekorowanie własnej bombki .26.11
Środki dydaktyczne: elementy do zbudowania prostego obwodu
elektrycznego , magnesy ,zabawki z silniczkiem elektrycznym,” łazika”,
kula plazmatyczna, projektor laserowy, ilustracje tematyczne, filmy
DVD- Pomysłowy wnuczek, Sąsiedzi, Pomysłowy Dobromir, Było sobie
życie
Literatura; komiks: mistrz pstryczek, wiersze J. Tuwima, Encyklopedia
dla dzieci, , Wielka Księga Tropiciela,
Kostic Z – Między zabawą a fizyką, Muchacka B. –Zabawy badawcze w
przedszkolu, Taylor B – Bateria i magnesy.
Pogoda.
Jesień
1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu,
mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.
Spacer – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed
zbliżającą się zimą. Pokaz urządzeń do badania pogody takich jak:
barometr, termometr rtęciowy . Zwrócenie uwagi na szkodliwość
zastosowanej w termometrach – rtęci i zastąpienie
termometrami elektronicznymi i spirytusowymi.10.12

Grudzień/ styczeń

2. Zabawy z mydłem – Tworzenie piany mydlanej. Bańki mydlane
przy użyciu słomek i gotowych przyrządów do wykonania baniek
mydlanych.
3. Odwiedził nas Mikołaj- oglądanie zdjęć z krainy św. Mikołaja.
Zabawa twórcza- Śladami Mikołaja. Zabawy z wykorzystaniem
tablicy multimedialnej i aplikacji pt: „Trasa Św. Mikołaja.”
Układanie z puzzli mapy podróży Św. Mikołaja. Słuchanie
ciekawostek o krainie Mikołaja. Zjawisko „ zorzy polarnej.( film
„Adibu- jak powstaje zorza polarna)03.12,05.12,06.12
4. Prawdziwy skarb- praca plastyczna- łączy barwy ciepłe i zimne z
odpowiednimi cechami charakteru. , Rozdmuchiwanie na
kartkach barwnych plam. Obserwowanie ich mieszania się i
określanie, jakie barwy powstały.03.12
5. Zabawa – Ubieramy choinkę – jak działają lampki choinkowe.
Rodzaje lampek : z wykorzystaniem żarówek włóknowych ( stary
typ), diodowe, czyli półprzewodnikowe( nowy typ). Oba rodzaje
lampek zasilamy z sieci. Pokaz , rozmowa z nauczycielem fizyki.
Pokaz zabawek elektronicznych śpiewających piosenki
świąteczne- przybliżenie zasady działania. 05.12
6. Zabawa twórcza – jak powstają pierniki świątecznesamodzielne wykonywanie tradycyjnych świątecznych
pierników. Dzielenie się przez dzieci własnymi wrażeniami na
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temat całego procesu powstawania pierników. Poznanie
tradycji Świąt Bożego Narodzenia.07.12
7. A)Sposoby świątecznego ozdabiania domów i otaczania
domowego, tworzenie widoków świątecznych na tle ściany domu
przy użyciu projektora laserowego wielopunktowego lub rzutnika
obrazkowego.14.12
B) Spotkanie z leśniczym- rozmowa na temat ochrony drzew
iglastych w związku z przeznaczaniem ich na choinki, stroiki. Legalne
kupowanie drzewek iglastych , zastępowanie „żywych” drzewek
sztucznymi. Zabawy twórcze- tworzenie własnych stroików
świątecznych, wykonanie prac wg wskazówek pani- osoby
zaproszonej na zajęcie.14.12, 04.01
8. A) Opracowanie tematu : „Małe figury, duże figury –
wyświetlanie figur przy użyciu projektora laserowego,
projektowanie figur, nazywanie kompozycji.
B) Zabawy z użyciem „ Magicznego Dywanu”. Przybliżenie zasady
działania dywanu. 14.12
Zima . Śnieg.
1.Zabawy badawcze w terenie- oglądanie krajobrazu zimowego z użyciem
lornetki, obserwacje płatków śniegu przez lupę,
zjawisko topnienia i zamarzania, zwrócenie uwagi na koloryt
i piękno przyrody w zimowej szacie.
 poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,
nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
 poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie
uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.. Wnioski: gwiazdki
tworzą się w efekcie zamarzania kryształków wody tworząc gwiazdki 6ramienne12.12,09.01
9. Doświadczenie czy śnieg jest czysty? - obserwacja
zanieczyszczenia, topnienie śniegu w warunkach domowych .
Sprawdzanie, co się stało ze śniegiem umieszczonym w słoiku i
położnym na kaloryferze. Porównywanie wody ze stopionego
śniegu z wodą z kranu. Praca plastyczna- malowanie świecą i
farbą. Oglądanie pejzaży zimowych z wykorzystaniem gotowych
ilustracji. Malowanie na płótnie przy użyciu farb akrylowych
zabaw zimowych.12.12, 14.12, 05.02
10. Zabawy badawcze z wykorzystaniem wody i lodu- stany skupienia
wody.11.12,05.02
11. Działanie lodówki- Sprawdzanie, co się stało ze śniegiem
umieszczonym w zamrażarce lodówki Wniosek : niska
temperatura powoduje ze śnieg nie topnieje. Oglądanie lodówki.
Omówienie zasady działania lodówki na podstawie wykonanego
modelu – głównymi elementami lodówki są: sprężarka, parownik,
skraplacz. Chłodzenie lodówki polega na przetłaczaniu przez
sprężarkę specjalnego płynu, który przechodzi przez parownik i
skraplacz chłodząc wnętrze lodówki.11.12
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12. Zabawa: Zaczarowany balon-badanie z wykorzystaniem lodówki.
Wniosek: w wyniku ocieplenia powietrze w butelce rozpręża się i
potrzebuje więcej miejsca, wpływa więc do balonu i go
nadmuchuje.03.12,12.12
13. Ogrzewanie domowe- węglowe i gazowe. Ogrzewanie dawniej (
rozmowa przy wykonanej atrapie pieca kaflowego), a dzisiaj pokaz pieca ogrzewającego szkołę, przybliżenie zasady działaniarozmowa z konserwatorem lub z pracownikiem gazowni.05.12
Spotkanie z strażakiem - zagrożenia pożarów i zatrucia czadem,
uzasadnienie konieczności montowania czujki dymu. Film
edukacyjny pt: „Nie gaś wodą tłuszczu”. (realizacja programu
profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas’‘)
14. Doświadczenie związane z zamarzaniem wody- obserwacja
zamarzania wody w naczyniu. Wniosek: lód powiększa swoją
objętość . 10.12
15. Jak powstają lodowce, na podstawie filmu Adibu- misja Ziemia.
Zabawy twórcze-Lepienie z masy solnej „ lodowca”, wykonanie
Krainy Królowej Śniegu.04.12
16. Doświadczenie – Pienisty potwór-badanie wytwarzania gazów
podczas mieszania określonych substancji. Wnioski: Gdy
mieszamy ocet z soda oczyszczona powstaje gaz zwany
dwutlenkiem węgła. Tworzy on w occie bąbelki gazu, który
reaguje z płynem do mycia naczyń tworząc dużo piany.
17. Pokaz przez nauczyciela sposobu powstania świeczek
świątecznych z wykorzystaniem parafiny w proszku, gotowych
knotów, barwników , aromatów zapachowych (gotowych
akcesoriów z pomocy –„ Warsztaty świeczek”.
18. Choinka dla zwierząt leśnych- wycieczka do lasu, organizacja
choinki dla zwierząt, (spotkanie z leśniczym), zabawa w tropienie
, oglądanie pod lupą śladów zwierząt leśnych na śnieguporównywanie z ilustracjami z internetu, odgadywanie czyj to
ślad?
19. Hodowla bajkowych stworków-przeprowadzenie hodowli
bajkowych stworków z wykorzystaniem pomocy; THE
AMAZING LIVE SEA- MONKEYS 08.01
20. Karnawał. Spotkanie z panem od muzyki- słuchanie muzyki
gitarowej w wykonaniu zespołu Czerwone gitary, Dire Straits.
Zasady gry na gitarze, budowa gitary, instrumenty
strunowe.06.02
Środki dydaktyczne: lupy, lornetka, aparat fotograficzny, projektor
laserowy, lodówka, model lodówki, akcesoria do doświadczeń, film z
życia na Północy- w krainie wiecznych lodów, Adibu- misja Ziemia,
film : Epoka lodowcowa, Tupot małych nóg, Krążenie wody w
powietrzu, Od wody do lodu ilustracje tematyczne, reprodukcje
obrazów zimowych z „Encyklopedii sztuki”.
Literatura: Muchacka B-„ Zabawy badawcze w przedszkolu”, „Wielka
Księga tropicieli” , „Tradycje świąteczne,” A.Bober- „Zabawy , teksty
literackie i inscenizacje.”, A.Fothergill-„ Planeta Ziemia na nowo
odkryta.”, „ABC przyrody”- wyd. Reader’s Digest.
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Luty

NOC I DZIEŃ. KOSMOS
1. Prezentacja modelu „łazika kosmicznego” wykonanego z
części mechanicznych, elektronicznych omówienie budowy
urządzenia i jego funkcji. Zabawa konstrukcyjna- budujemy
stację kosmiczną, wykorzystanie wykonanych modeli –
statku kosmicznego UFO, budynku stacji kosmicznej,
ulepionych z plasteliny ufoludków, konstruowanie z
klocków lego pojazdów kosmicznych 18.02
2. Obserwacje przez lunetę obrazu nieba na tablicy
multimedialnej poznanie nazw planet i konstelacji gwiazd.
Przybliżenia zasady działania lunety: luneta zbudowana dwóch
soczewek powiększających obraz, efektem jest obraz
odwrócony powiększony i przybliżony. Wykonanie pracy
przestrzennej- Układ słoneczny. 19.02. Gry i zabawy
dydaktyczne związane z Kosmosem na tablicy multimedialnej i
płyty - świat medialny
3. Zabawy przy użyciu magicznego dywanu: wyprawa na Mars,
Rakiety, Gwiazdy rozpoznawanie planet, gwiazdozbiorów,
meteoryty18.02
4. Zabawa Dzień i noc 21.02, zabawa z użyciem latarki i globusa
podświetlanego - poznanie zależności pory dnia od ruchu
obrotowego Ziemi, zabawa z użyciem latarki i globusa,
poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa, omówienie części
kuli ziemskiej przedstawionej na globusie np. niebieskie pola
na globusie to woda (oceany), zwrócenie uwagi że to Ziemia
obiega Słońce, a nie Słońce Ziemię. Oglądanie filmu
edukacyjnego -Ruch obrotowy Ziemi. Praca plastyczna: Dzień i
noc- malowanie farbami, użycie cukru i soli. Spacer w pobliżu
szkoły – obserwacja słońca, zjawisko powstawania cienia18.02
5. Zabawy z zegarem, stoperem (układanie puzzli na czas)poznanie historii odmierzania czasu, pierwsze zegary na
podstawie materiałów z Internetu i z literatury.12.02
6. Wycieczka multimedialna z użyciem Internetu i tablicy
multimedialnej do Muzeum zegarów w Jędrzejowie- jednej z
największych na świecie i w Polsce kolekcji zegarów oraz
przyrządów astronomicznych 12.02. Oglądanie filmu: Było
sobie życie, Pomysłowy Dobromir-budzik. Wykonanie zegara z
gotowych elementów.
7. Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.
Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat z
wykorzystaniem informacji z tabletów- W Galaktyce. 22.02.
prezentacja zabawki mechaniczno-elektronicznej—pojazd
kosmiczny, zasada działania. Oglądanie filmu –Roboty,
wykonanie pracy przestrzennej –roboty.
8. Oglądanie Księżyca w różnych fazach z wykorzystaniem literatury
– Astronomia, Świat wokół nas, itp. Słuchanie ciekawostek na jego
temat ,samorzutne wypowiedzi dzieci na temat własnych
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doświadczeń oglądania pełni księżyca w nocy z 18 na 19 luty. Film
:Adibu-Misja Ziemia, Wolly.19.02
9.Zabawa „ Latający dywan”- wytłumaczenie zjawiska grawitacji.
Siła magnetyczna a grawitacja. Wniosek: siła magnetyczna jest
silniejsza od siły grawitacji przyciskającej dywanik do stołu.22.02
10. Zabawa „ Światło i cień”- rozróżnianie naturalnych i sztucznych
źródeł energii, rozumienie mechanizmu powstawania cienia
wniosek: filiżanka i książka są ciałami nieprzezroczystymi , czyli
stanowią przeszkodę dla promieni światła. Cienkie szkło i woda są
przezroczyste tzn. ze przepuszczają promienie świetlne, zabawa w
teatrzyk cieni z wykorzystaniem projektora , ekranu i wykonanych
sylwet. Zabawa z lusterkiem- puszczanie zajączków.22.02,
11. Zabawa - Rakieta balonowa- badanie siły powietrza. Wniosek –
kiedy powietrze wylatuje, balon pędzi w przeciwnym
kierunku.22.02
W świecie zwierząt
12. Jak powstaje czekolada?- na podstawie filmu: „Słodka tajemnica”.
Zab. twórcze- wykonywanie ciasteczek –zebry, przy użyciu wafli i
nutelii – kremu czekoladowego.26.02
13. Gra planszowa- Roar, złap potwora-zwierzaka, wspomagana
aplikacją z telefonu.26.02
Tłusty czwartek
14. Jak powstają pączki, faworki?-spotkanie z kucharką połączone
pokazem filmu z Internetu. Doświadczenie –Dlaczego ciasto
rośnie? Wniosek: rozczyn urósł, gdyż drożdże podczas procesu
rozpadu ( fermentacji) wytwarzają dwutlenek węgla, który
spulchnia ciasto. Mówi się, że ciasto rośnie. Wycieczka do sklepu –
rozmowa ze sprzedawczynią na temat produktów z ciasta
drożdżowego i tradycji tłustego czwartku. Rozmowa na temat
tradycji zapustowych zabaw w oparciu o informacje i zdjęcia
,ilustracji kopii obrazu- Zapustni goście ( Kalendarz 2003Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników Włocławek 2003). 28.02
15.
Środki dydaktyczne: tablety, rzutnik film- Było sobie życie – historia
zegarów, akcesoria do doświadczeń, zegar, stoper, globus, ilustracje
tematyczne
Literatura- Świat wokół nas, R.Burnham- Astronomia- przewodnik po
wszechświecie,B. Muchacka – Zabawy badawcze w przedszkolu

Marzec

DINOZAURY
1. Rozmowa o bogactwach naszego kraju, jakimi są węgiel kamienny
i sól kamienna.
poznawanie produktów powstałych wskutek chemicznej obróbki
węgla - wystawka. Węgiel- źródło energii elektrycznej. (ramach
programu „Czyste powietrze”.)06.03
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2. Oglądanie filmu z kopalni soli w Wieliczce, Jaskini Raj lub
prezentacja, oglądanie albumu: „ Przewodnik –Polska”, „Skarby
UNESCO w Polsce”.06.03
3. Doświadczenie- Hodowla kryształów- przygotowanie , w celu
krystalizacji roztworu nasyconego soli. Wniosek: po kilku dniach
na nitkach utworzą się kryształki pod wpływem parowania wody.
Tworzenie kolorowych kryształków po dodaniu farby lub
atramentu.05.03
4. Organizacja wystawki z kamyków-„ kryształków”. Wykorzystanie
kamieni naturalnych do produkcji biżuterii, wypełnianie
kamieniami części przedmiotów jak: świeczniki, wazony .
organizowane wystawki z kolekcjami kamyków, pokaz ilustracji z
biżuterią, koronami władców Polski. Właściwości niektórych
kamieni np. bursztynu – doświadczenie z użyciem bursztynu.
Wniosek: Bursztyn elektryzuje się nietrwale potarte o sukno (
bawełna ). Energiczne potarcie o materiał powoduje, że bursztyn
ładuje się ładunkami dodatnimi, co uwidacznia się przez
przyciąganie do siebie kawałeczków papieru. Wyjaśnienie sposobu
tworzenia się bursztynu – jest to skamieniała żywica, powstała po
wielkim potopie. Zabawa z wykrywaczem metali –zasada działania
05.03
5. Różne pochodzenie prądu (elektrownie wodne, wiatrowe,
słoneczne- zasady działania pokazane przez nauczyciela fizyki na
modelach skonstruowanych przez nauczyciela –Barbarę Pikus).
Pokaz prostego modelu ogniwa elektrycznego składającego się z
elektrody miedzianej-+ i stalowej –umieszczonych w cytrynieefektem jest wytworzona energia, która zasila zegarek
elektroniczny. ( w ramach programu:” Czyste powietrze”.)11.03
6. Przybliżenie sylwetki St.Staszica – twórcy elektrowni wodnej w
naszej miejscowości, również patrona naszej szkoły na podstawie
informacji z literatury, rozmowa z panią z biblioteki szkolnej,
11.03.
7. Zabawy badawcze z wodą- prezentacja przetwarzania energii
kinetycznej (ciśnienia płynącej wody) na ruch mechaniczny
turbiny wodnej na przykładzie własnoręcznie wykonanym
modelu.11.03
8. Elektrownia słoneczna wykorzystuje ogniwa fotovoltaniczne
wytwarzające napięcia stałe . Źródłem energii jest słońce- pokaz
zestawu solarnego. Innym wykorzystaniem energii słonecznej jest
przetwarzanie jej w ciepło .Urządzeniem do przetwarzania jest
system solarny do podgrzewania wody użytkowej – wycieczka do
sąsiedniego gospodarstwa domowego, rozmowa z właścicielem.
(w ramach programu; „Czyste powietrze”) 07.03
9. Oglądanie obrazków dinozaurów – zwrócenie uwagi na ich
różnorodność, określanie na ich podstawie cech wspólnych
wszystkich dinozaurów, kiedy żyły, jak wyglądały i jak się
nazywały?,04.03
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Dlaczego wyginęły? (korzystanie z różnych źródeł wiedzy:
albumy, encyklopedie, filmy, prezentacje multimedialne z
wykorzystaniem płyty Multimedialny świat),
10. Zorganizowanie scenki przestrzennej pt: „ W świecie
dinozaurów” z wykorzystaniem modelu „wulkanu”,
dinozaurów-zabawek, ilustracji tematycznych. Eksperyment
badawczy – jak wylewa się lawa z wulkanu z wykorzystaniem
modelu-wulkanu, substancji: soda, ocet, płyn do mycia naczyń.
07.03
Przedszkolny ogródek na parapecie.
11. Wycieczka do pobliskiej szklarni- rozmowa z właścicielem na
temat hodowli nowalijek- sałaty, rzodkiewki, szczypiorku,
posadzonych sadzonek pomidorów, sposoby nawadniania roślin
metodą kropelkową. Oglądanie rabatek z pierwszymi kwiatami
wiosennymi – bratki, tulipany, posadzonych krzewów kwitnącychforsycji, magnolii.11.03
12. Prace hodowlane- sadzenie cebulek kwiatów- żonkile,
szafirków,.rodzaje podłoża ziemi dla kwiatów- próchnicza i
keramzyt. Oglądanie zdjęć, materiału filmowego o Holandii- kraju
słynącego z hodowli tulipanów. Układanie puzzli z widokami z
krainy tulipanów. 11.03
13. Założenie kalendarza obserwacji przyrodniczych z prac
hodowlanych kwiatów. 11.03
14. Zabawa badawcza- Miniszklarnia-rozwijania umiejętności
wnioskowania na podstawie obserwacji rozwoju rośliny w
miniszklarni ( zbudowanej z dwóch plastikowych, przezroczystych
kubków, wysiew nasionka fasoli, kwiatka). Pokaz gotowej
miniszklarni-„Biosfera zamknięta w szkle 13.03, 26.03
15. Rośliny produkują tlen – zabawa badawcza z użyciem miniszklarni.
Wniosek: Bąbelki obserwowane na brzegach kubeczka i na
liściach to tlen. Wyjaśnienie procesu fotosyntezy. Oglądanie liści
kwiatów doniczkowych pod lupą- budowa liścia („pracowite
listeczki”)13.03
16. zabawa badawcza ;Tańczące pestki. Wnioskowanie na podstawie
obserwacji, co dzieje się z pestkami owoców poddanych działaniu
napojów gazowanych26.03
17. oglądanie ilustracji przedstawiających kopie obrazów – Wiosna,
F.Hodlera, Wiosna, C.Pisarro, Odlot bocianów, J.Chelmoński Praca
plastyczna- krokusy, malowanie palcem na podkładzie z farby
klejowej.15.03
18. Wiosenne prace polowe- na podst. własnej obserwacji, ilustracji
tematycznej, wysiewy zbóż. Wysiew nasion zbóż (owsa, pszenicy,
pszenżyta) w pojemnikach na podłożu z ligniny. 20.03
19. Wycieczka do piekarni – zapoznanie z cyklem produkcyjnym
pieczywa na podstawie rozmowy z właścicielem piekarni i
upozorowanego pokazu , pokaz wyposażenia piekarni, rozmowa z
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właścicielem na temat pracy piekarza. Zabawy plastyczne w Sali
lekcyjne- lepienie z masy solnej pieczywa. 19.03
Poznajemy przyrodę
20. Wiosna- obserwacje w terenie. Przyroda budzi się do życia.
 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się
wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie
śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki) –
zabawa – wykonanie gniazdek ptasich, pojawiające się pierwsze kwiaty
(przebiśniegi, krokusy)25.03
 poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny,
pojawienie się pąków na drzewach, krzewach. Graficzne przedstawienie
wyników obserwacji- „ Notatki z obserwacji”20.03
-powitanie wiosny- zapoznanie z tradycją topienia marzanny na
podstawie ilustracji tematycznych, informacji z internetu. Wspólne
wykonanie marzanny, uczestnictwo w korowodzie wiosennym, spalenie
marzanny nad brzegiem rzeki, wrzucenie popiołu do rzeki.21.03
21. Narodziny zwierzątek w gospodarstwie wiejskim – rozmowa z
lekarzem weterynarii o narodzinach zwierzątek domowych, o
zapewnianiu odpowiedniej opieki.21.03
Zmiany w pogodzie.
22.Zabawa badawcza- Woda-wędrowniczka-doświadczenie. Wniosek:
woda się skrapla po ochłodzeniu . Woda tworzy cykl hydrologiczny.
Cykl ten przedstawia istnienie i ruch wody na, w i ponad
powierzchnią ziemi. Woda na ziemi jest w ciągłym ruchu i zmienia
swoje formy- od stanu ciekłego, poprzez gazowy do stałego i na
odwrót. Obieg wody trwa od miliardów lat i całe życie na Ziemi i jest
od niego zależne. 14.03
23.Spotkanie z nauczycielem – pokaz modelu: stacji meteorologicznej,
jej wyposażenia, zasady działania wiatromierza. Film edukacyjny:
Skąd się bierze wiatr?14.03
Środki dydaktyczne: akcesoria do zabaw badawczych, kalendarze do
obserwacji wzrostu roślin, ilustracje tematyczne, materiał filmowy z
internetu: O kopalni soli w Wieliczce, O St.Staszicu, O Parku Bałtowskim,
Z życia dinozaurów, filmy DVD: Epoka lodowcowa III, Flinstonowie , Obieg
wody w przyrodzie, Pomysłowy wnuczek, Zmiany w przyrodzie wiosną,
kolekcja kamyków, bursztyn, pamiątki z wycieczki do Wieliczki lupy,
aparat fotograficzny, lornetka
Literatura: O czym szepczą listki, Albumy: Przewodnik po Polsce, Planeta
Ziemia na nowo odkryta, Atlasy: Prehistorii, Dzieje życia na Ziemi, ABC
przyrody Skarby UNESCO w Polsce, A.Bober –Zabawy, teksty literackie i
inscenizacje. ,S. Elbanowska – Przyroda nieożywiona, w wychowaniu
przedszkolnym., B. Muchacka – Zabawy badawcze w edukacji
przedszkolnej.
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Kwiecień

Wielkanoc. Tradycje wielkanocne w Polsce i na świecie.
1. Zapoznanie z historią polskich i zagranicznych tradycji świąt
wielkanocnych dotyczących świąt wielkanocnych na podst.
Materiału z Internetu, ilustracji tematycznych, filmu
edukacyjnego „ W wielkanocnym koszyku” albumów,
rysunków kopii obrazów Wielkanoc w malarstwie. 01.04
,02.04 Ponadto:
a) historia malowania pisanek na ziemiach polskich
( najstarsza pisanka pochodzi z końca X wieku, odnaleziona na
Opolszczyźnie…..), oglądanie zdjęć z kolekcji w muzeum w
Petersburgu najdroższych pisanek na kuli ziemskiej- „Carskie jaja
Faber e”, słuchanie ciekawostek o tych eksponatach. Pokaz jaja
malowanego pochodzącego z Rosji. Zabawy badawcze z jajkiem:
omówienie budowy, rola zarodka w żołtku, oglądanie skorupki
przez lupę. Zabawy badawcze z jajkiem- jajka w napojach wnioskowanie: szkodliwe działanie napojów na skorupkę jajka (
wapń). Zabawy twórcze- malowanie jajek w barwnikach,
ozdabianie naklejkami.02.04
b) Tradycja Wielkiej soboty-święconka. Zab. twórcza: „Śniadanie
wielkanocne z użyciem plastikowych talerzyków, sztućców, „dań
wielkanocnych wyciętych z gazety. Rozmowa z kucharką. Zab.
plast. „Owieczki”03.04
c) Lany poniedziałek śmigus-dyngus-zab. twórcza- wykonanie
„perfum” do dyngusówek. 05.04
2. Tradycje wielkanocne na świecie –a) zajączek wielkanocny
(pochodzenie: Francja, Niemcy, Polska)- zab. twórcze
wykonanie z ciastoliny domowej roboty czekoladowego
zajączka z jajeczkami, graficzne przedstawienie mapy –„ Gdzie
ukrył się zajączek”? b)kapelusze wielkanocne( pochodzenie:
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone)- wykonanie kapelusza z
bibuły. 04.04
CO TO JEST ŚRODOWISKO NATURALNE ZWIERZĄT?
1. Poznawanie nazwy, wyglądu, poruszanie się poszczególnych
zwierząt charakterystycznych dla danych środowisk (staw, las,
łąka, gospodarstwo wiejskie). Organizowanie wycieczek
obserwacyjnych do tych miejsc.26.04
2. Spotkanie z gospodynią wiejską. Rozmowa na temat pracy rolnika,
gospodyni, opieki nada zwierzętami domowymi, znaczenie
hodowli zwierząt ( poparte odtworzeniem filmu pt: „W
gospodarstwie wiejskim”), żywność ekologiczna. Zabawa
badawcza-Doimy krowę z wykorzystaniem rękawiczki, białej
farby, sylwety krowy, wiaderka. Zapoznanie dzieci ze sposobem
pozyskiwania mleka od krów. Wniosek: Poprzez odpowiednie
uciskanie palców rękawiczki ( wymion) do wiaderka powinna
polecić farba( mleko) 25.04
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3. Zabawa badawcza –Robimy masło-własnoręcznie wykonanie
masła.
Wniosek: wewnątrz słoika została kulka masła. Smarowanie
krakersów.25.04
PROGRAM EDUKACYJNY: „NIESAMOWITY ŚWIAT HIGIENY JAMY
USTNEJ.
1. Oglądanie filmów edukacyjnych w ramach programu: „ Higiena
jamy ustnej”, „Zostań ekspertem”29.04
2. Zabawy twórcze: „Wykonanie modelu uzębienia” z
przygotowanego szablonu. 29.04
3. Zabawy badawcze:
a. „ Powstawanie próchnicy na przykładzie jabłka”-zrozumienie
procesu powstawania próchnicy i ubytków ( przełożenie na
sytuację, w jakiej znajduje się szkliwo zębów).30.04
b. „Zabawny eksperyment z jajkiem” przy użyciu jajka, octu,
pasty. Wniosek: działanie kwasu spowodowało, że strona jajka
niepoddawana działaniu pasty do zębów stała się miękka i
słaba, z drugiej strony pasta do zębów ochroniło jajko i
sprawiło że skorupka pozostała twarda i mocna- zrozumienie
jak ważne jest szczotkowanie, aby zęby były zdrowe i
mocne.30.04
4. Organizowanie wystawki pt: „ Zdrowe zęby i dziąsła każdego
dnia.” Ćwiczenia praktyczne: jak używać szczoteczki
elektrycznej – zasada działania szczoteczki elektrycznej,
manualnej, jak czyścić zęby nicią dentystyczną. 30.04
5. Zabawa tematyczna: U dentysty. 30.04
6. Wspólne tworzenie pracy plastycznej na konkurs plastyczny
organizowany przez Pelargos spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie.: „Niesamowity świat higieny
jamy ustnej”. 30.04.
SEGREGACJA ŚMIECI

Maj /czerwiec

1.Gazetka tematyczna. „Co to jest ekologia?” – próba uzyskania
odpowiedzi na pytanie -co to jest ekologia? Poznanie sposobów dbania o
środowisko,. – poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego
wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód,
powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów,
wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach. Oglądanie filmów
DVD o tematyce ekologicznej.08.05
b) Eksperyment z odzyskiwaniem papieru z zużytego papieru ( recycling)
z użyciem gotowego: „Zestawu –Recycling Papieru”08.05
c)Wykonanie prac plastycznych i technicznych z użyciem materiałów tzw.
odpadów- zab. twórcze.08.05
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REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: „CZYSTE POWIETRZE
WOKÓŁ NAS.
2. Wycieczka po okolicy- ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i
rodzaje dymu, poprzez obserwacje w środowisku . Wnioski: dymy
są szkodliwe, bo zanieczyszczają środowisko, szkodzą zdrowiu
ludzi i zwierząt. Ludzie zabezpieczając się przed dymem zakładając
specjalistyczne filtry, katalizatory na kominy, na rury
samochodowe, które działają tak ,że nie wypuszczają wielu
szkodliwych substancji do powietrza. Film edukacyjny o smogu. (
realizacja programu profilaktyki-Czyste powietrze wokół nas)08.05
3. Zabawy badawcze -porównywanie objętości cieczy 09.05
– zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania
cieczy
– mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary, np.
nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do różnych słoików; próby
wyjaśniania, dlaczego poziom cieczy w poszczególnych słoikach jest
różny.
W ŚWIECIE MUZYKI
4. Prace techniczne- wykonywanie instrumentów perkusyjnych z
różnych materiałów17.05
5. Spotkanie z muzykiem – pokaz gry na keyboardzie, słuchanie
muzyki, wspólne śpiewanie, próba odpowiedzi jak to działa?
Zabawa z gamą C-dur. Słuchanie gamy śpiewanej i granej przez
nauczyciela. Pokaz zapisu nutowego gamy C-dur podpisanymi
nutami . Czytanie dźwięków gamy 17.05
6. Zabawa w karaoke z wykorzystaniem mikrofonów do
karaoke.17.05

Środki dydaktyczne: akcesoria do zabaw badawczych, ilustracje
tematyczne, keyboard, mikrofony do karaoke, gry ekologiczne- Mały
ekolog, filmy DVD o tematyce ekologicznej, o muzyce.
Literatura : ABC przyrody, gazety o tematyce ekologicznej, H .GutowskaU nas środowisko społeczno-przyrodnicze., B.Muchacka – Zabawy
badawcze w edukacji przedszkolnej.
NA ŁĄCE.
7. .Zabawy badawcza- zaznajomienie dzieci ze zjawiskiem
rozszczepienia światła ( tęcza) , tworzenie tęczy przy użyciu
kryształu, światła słonecznego lub lampy. Wniosek : białe światło
słoneczne będącą mieszaniną fal o różnej długości( kolorze)
wchodząc do pryzmatu ulega załamaniu, w wyniku czego dochodzi
do rozszczepienia barwnego światła na barwne spektrum. Z kolei
tęcza tworzy się wówczas , gdy światło słoneczne przechodzi przez
krople z deszczu. 29.05
8. Poznanie zjawiska burzy na podstawie filmu edukacyjnego. Zasady
zachowania bezpieczeństwa podczas burzy na podstawie ilustracji
tematycznej i filmu pt: „Adibu- misja Ziemia”29.05
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9. Zabawy w terenie -obserwacja roślin i owadów z użyciem lupy,
rozpoznawanie i nazywanie. Zabawy twórcze -wykonanie
wianuszków z kwiatów polnych.30.05
10. Pokaz elektronicznej zabawki-„elektroniczny żuczek” –
przybliżenie zasady działania.31.05
11. Zabawa twórcza przy współpracy z nauczycielem przyrodytworzenie albumu roślin, tzw. zielnik.31.05
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IX. Osiągnięcia:
Wychowankowie uczestniczący w innowacji osiągną zasób cech i umiejętności:
 oryginalność i płynność myślenia;
 ciekawość badawcza;
 zdolność do analizowania;
 wyobraźnię i fantazję;
 umiejętność sięgania po analogię, wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczeń,
przetwarzanie ich;
 radość z możliwości eksperymentowania i działania;
 właściwe relacje z rówieśnikami;
 wiedza, informacje o tematyce bliskiej i dalekiej;
 ciekawość świata, umiejętność poszukiwania odpowiedzi na mądre i ciekawe pytania
przyrodnicze, kulturowe i techniczne;
 umiejętność porównywania, myślenia, opowiadania;
 czerpanie i okazywanie radości i kreatywności w podejmowanych działań.
Nauczyciel:
 umiejętność stosowania nowoczesnych metod zabawowo-twórczych z elementami
odkrywania, eksperymentowania, obserwowania, doświadczania, nowatorskich
rozwiązań innowacyjnych;
 współpraca w zakresie wymiany informacji, poglądów, refleksji pedagogicznej z
innymi nauczycielami;
 umiejętność planowania nowoczesnych metod i form pracy oraz umiejętność
wykorzystania nowych środków dydaktycznych;
 wzrost doświadczenia w zakresie monitorowania i ewaluowania efektów innowacji.
 Poszerzenie oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego
 Poszerzenie współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.
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EWALUACJA I NNOWACJI PEDAGOGICZNEJ : „MALI TROPICIELE”.
Badanie przydatności realizowanej innowacji pt: „Mali Tropiciele”
prowadzonej w oddziale 6-latków (kl.0) w roku szkolnym 2018/19 przybrało formę ewaluacji
bieżącej. Nauczyciel prowadził bezpośrednią obserwację zachowania dzieci, ze szczególnym
uwzględnieniem preferowanej formy aktywności, zaangażowania dzieci, w trakcie
obserwacji, analizie podlegała kreatywność dzieci przy realizacji działań innowacyjnych
przejawiająca się w oryginalności pomysłów i poczynionych wyborów. Zadaniem
nauczyciela w trakcie podjętych działań było inspirowanie aktywności twórczej i
kreatywności wychowanków. W tym celu nauczyciel w swojej pracy z wychowankami
stosował różnorodne metody pracy, motywujące aktywność dzieci na zajęciach, w zabawach
badawczych, doświadczeniach. Ponadto planowane zajęcia aktywizowały dzieci do działania,
współdziałania z innymi dziećmi, z nauczycielem, wdrażały do wykazywania się
samodzielnością, pomysłowością, zainteresowaniami, stwarzały warunki do wykazania się
zdolnościami. Zadania stosowane w trakcie zabaw badawczych, eksperymentów, innych
zajęć dostosowane były do indywidualnych możliwości wychowanków. Tematyka zajęć
ściśle była skorelowana z planami miesięcznymi uwzględniającymi treści zawarte w
podstawie programowej. Duży wpływ na aktywność dziecka miała dobra motywacja
prowadzącego. Również zajęcia i zabawy w takim charakterze inspirowały wychowanków do
zabaw twórczych, które zapewniały dzieciom możliwości zdobywania samodzielnych
doświadczeń, twórczego działania, a dla nauczyciela dostrzegania wysiłków, sukcesów dzieci,
ponadto mobilizowały wszystkie dzieci do czynnego dzieci. Podopieczni chętnie brali udział
w organizowanych wycieczkach i w spotkaniach z osobami dorosłymi reprezentującymi
różne zawody, które pozytywnie motywowały dzieci do podejmowania dalszych działań. W
realizację innowacji zostali włączeni rodzice, wspomagając przy organizacji spotkań,
wycieczek.
Na podstawie analizy ankiet skierowanych do rodziców można wywnioskować że
realizacja działań w ramach innowacji w roku szkolnym 2018/19 została doceniona przez
opiekunów, którzy dostrzegli pozytywne aspekty zrealizowanej innowacji takie jak: wzrost
zainteresowań u wychowanków zjawiskami w przyrodzie i w otoczeniu, aktywne
uczestnictwo dzieci na zajęciach, które były zgodne z ich zainteresowaniami. Ponadto, w
ankiecie , wszyscy rodzice wypowiedzieli się za kontynuacją innowacji tego rodzaju w
przyszłym roku szkolnym.
Innowacja „Mali Tropiciele” została dobrze oceniona przez Dyrektora Szkoły,
poprzez pozytywne odpowiedzi na pytania zawarte w „Kwestionariuszu rozmowy kierowanej
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z Dyrektorem”. W ocenie zostały uwzględnione efekty wdrożonej innowacji tj: podniesienie
jakości pracy oddziału przedszkolnego, poszerzenie umiejętności dzieci, aktywne
uczestnictwo wychowanków w zajęciach w ramach innowacji, pozytywny wpływ na jakość
pracy nauczyciela w zakresie planowania, stosowania nowatorskich rozwiązań, ewaluowania
prowadzonych działań i wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Ponadto dyrektor pozytywnie
opowiedział się za kontynuacją innowacji pedagogicznej w następnym roku szkolnym.
W załączeniu dołączam płytę DVD, na której są zarejestrowane:
1. Dokumentacja z działań w ramach innowacji pedagogicznej pt: Mali Tropiciele”
2. zdjęcia z działań realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej
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W załączeniu dołączam:
a. Kopię karty zgłoszenia innowacji
b. Opis zasad innowacji;
c. Potwierdzone kopie:
 uchwała Rady Pedagogicznej z dnia

listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia

innowacji pedagogicznej;
 zgody autora na wdrożenie innowacji w oddziale przedszkolnym
 opinii Rady Rodziców;
 dokumentu potwierdzającego zgodę nauczyciela na przystąpienie do innowacji.

Autor innowacji:


Oddział 6-ltki mgr Barbara Pikus
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Karta zgłoszenia innowacji pedagogicznej
Podstawa prawna:
art.1 pkt 18, art.44 ust.1 pkt 3, art.55 ust.1 pkt 4, art. 68 ust.1 pkt 9, art.86 ust.1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59 i 949).
Temat innowacji pedagogicznej
Imię i nazwisko autora lub
zespołu autorskiego
Imię i nazwisko osoby/osób
wdrażających innowację
Czas trwania innowacji

Mali Tropiciele
Barbara Pikus
Od 15 listopada 2018 do 30 czerwca 2019

Informacje dotyczące innowacji
Rodzaj innowacji
pedagogicznej
 metodyczna,

Osoby objęte działaniami
Zajęcia edukacyjne objęte
(właściwe podkreślić)
innowacją (właściwe podkreślić)
 jeden oddział –kl.0
 wybrane zajęcia edukacyjne,

Opis innowacji
Inspiracją do wprowadzenia innowacji w naszej placówce jest wyjście naprzeciw

Uzasadnienie
potrzeby
potrzebom poznawczym i emocjonalnym dzieci oraz zapewnienie im większych
wprowadzenia
możliwości do zaspokojenia ich potrzeb poznawczych i emocjonalnych.
innowacji
pedagogicznej
Dodatkowo czynnikami owej innowacji są :


Potrzeba urozmaicenia zajęć dydaktycznych ze względu na dużą aktywność
poznawczą dzieci



Duże zainteresowania zabawami badawczymi



Różnorodność zainteresowań dzieci, poszukiwanie dodatkowych metod
poszerzania zainteresowań



Przełamanie nieśmiałości u niektórych dzieci



Integracja dzieci w zabawach badawczych



Wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci
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Cele ogólne
innowacji
pedagogicznej

a) cel innowacji wskazujący na poprawę jakości pracy szkoły poprzez:
-podniesienie jakości pracy oddziału przedszkolnego w zakresie stosowania
nowoczesnych metod zabawowych twórczych z elementami odkrywania, doświadczania,
obserwowania, eksperymentowania;
-zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności;
-doskonalenie pracy nauczyciela, umiejętność wdrażania do praktyki edukacyjnej
innowacji "Mali Tropiciele";
-wzrost doświadczenia nauczyciela w zakresie planowania oraz ewaluowania efektów
pracy.

Na czym
polega
nowatorstwo
innowacji
pedagogicznej
Spodziewane
efekty
innowacji
pedagogicznej

1. Innowacja dotyczy nowatorskich rozwiązań:
a) programowych
b) metodycznych



Poszerzenie oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego



Zaspokojenie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci w
sferze badawczej, językowej , plastyczno-technicznych, przyrodniczych.



Przełamanie nieśmiałości dzieci



Integracja dzieci w zabawach badawczych



Poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Opis innowacji Innowacyjność metodyczna polegać będzie na wprowadzeniu nowoczesnych metod
pedagogicznej zabawowych twórczych w przedszkolu z elementami eksperymentowania, badania,
odkrywania, obserwowania, doświadczania i przeżywania. Nauczyciel pełni tu rolę
moderatora, kieruje aktywnością dziecięcą, zaspokaja ich naturalne potrzeby
poznawcze, ciekawość. Tworzy sprzyjające warunki wspólnej i zgodnej twórczej
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zabawy oraz warunki do nauki przez odkrywanie, doświadczanie oraz przeżywanie dla
wszystkich dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
W pracy z dzieckiem podstawową formą działalności będzie odkrywanie
(odkrywczość) przez zabawę twórczą. To poprzez zabawę twórczą w naturalny
sposób dzieci poznają otaczającą je rzeczywistość (odejście od stereotypów),
poznają słabe i mocne strony, a także prawa rządzące w grupie rówieśniczej. Twórcze
działanie (wynalazczość) jest najlepszym sposobem do zaspokojenia potrzeb małego
dziecka. Dlatego też celem podstawowym będzie wdrożenie naszych wychowanków
do odważnego podejmowania działań( prekursorstwo), które rozbudzą w nich twórczą,
kreatywną i badawczą postawę.
Działania innowacyjne realizowane będą w czasie zalecanym w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego - "dwie piąte czasu nauczyciel może
dowolnie zagospodarować". W naszym oddziale ten czas będzie wykorzystany na
wdrożenie działań innowacyjnych

Sposoby
ewaluacji
innowacji
pedagogicznej

Badanie przydatności realizowanej innowacji będzie przybierało formę
ewaluacji bieżącej. Nauczyciel będzie prowadził bezpośrednią obserwację zachowania
dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanej formy aktywności,
zaangażowania dzieci, w trakcie obserwacji, analizie podlegać będzie kreatywność
dzieci przy realizacji działań innowacyjnych przejawiająca się w oryginalności
pomysłów i poczynionych wyborów. Nauczyciel będzie rejestrował działania w
formie zdjęć na płycie DVD i zapisów spostrzeżeń z dokonanych obserwacji w
zeszycie. Ponadto w zakresie ewaluacji zaplanowano przeprowadzenie ankiety dla
rodziców i rozmowy kierowanej z dyrektorem .

Finansowanie
innowacji
pedagogicznej

szkoła zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne niezbędne do
realizacji planowanych działań innowacyjnych. Szkoła posiada pomoce dydaktyczne
do prowadzenia doświadczeń, obserwacji: lupy, globusy, mikroskopy, stacja
meteorologiczna. Innowacja nie wymaga zwiększonych nakładów finansowych.
Wycieczki, spotkania organizowane będą ze środków finansowanych przez Rodziców.
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Adnotacje Dyrektora Szkoły
Data wpływu innowacji pedagogicznej
Opinia Rady Pedagogicznej- data, numer
uchwały
Podpis i data Dyrektora szkoły,
zatwierdzający realizację innowacji
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OPIS ZASAD INNOWACJI
Innowacja oparta jest na programie wychowania przedszkolnego: „ Nasze przedszkole”
M. Kwaśniewskiej oraz o wyniki diagnozy przedszkolnej poprzedzające wprowadzenie
innowacji.

TYTUŁ: „MALI TROPICIELE”
I Dane autora:
Barbara Pikus

II Rodzaj innowacji : innowacja metodyczna
III Uczestnicy: wychowankowie oddziału przedszkolnego –kl.0.
IV Miejsce innowacji: oddział przedszkolny – kl.0. przy Zespole
Szkolno- Przedszkolnym w Rudzie.
V Termin prowadzenia innowacji: działania innowacyjne prowadzone będą kolka razy
w miesiącu począwszy od listopada 2018r do czerwca 2019r
VI Opis zadania:
1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Innowacja oparta jest na programie - "Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej również o wyniki
diagnozy przedszkolnej poprzedzające wprowadzenie innowacji . Terminy realizacji innowacji są
spójne z realizacją materiału programowego zawarte w planach miesięcznych na rok 2018/19.
Innowacyjność metodyczna polegać będzie na wprowadzeniu nowoczesnych metod zabawowych
twórczych w przedszkolu z elementami eksperymentowania, badania, odkrywania, obserwowania,
doświadczania i przeżywania. Nauczyciel pełni tu rolę moderatora, kieruje aktywnością dziecięcą,
zaspokaja ich naturalne potrzeby poznawcze, ciekawość. Tworzy sprzyjające warunki wspólnej i
zgodnej twórczej zabawy oraz warunki do nauki przez odkrywanie, doświadczanie oraz
przeżywanie dla wszystkich dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
Działania innowacyjne realizowane będą w czasie zalecanym w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego - "dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować". W
naszym oddziale ten czas będzie wykorzystany na wdrożenie działań innowacyjnych.

2. CEL GŁÓWNY PROGRAMU INNOWACJI
Wyjście naprzeciw potrzebom poznawczym i emocjonalnym dzieci oraz zapewnienie im
większych możliwości do zaspokojenia ich potrzeb poznawczych i emocjonalnych.
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3. CELE SZCZEGÓŁOWE
 zainteresowanie otaczającym światem;
 poznawanie wielorakości, złożoności i bogactwa świata;
 stymulowanie rozwoju, kreatywności, myślenie i ekspresji;
 poszerzanie wiedzy, poznanie nowych pojęć;
 sprawianie radości z możliwości eksperymentowania i działania;
 pomoc w odkrywaniu potencjału dziecka;
 kształtowanie zdolności do analizowania, ciekawości badawczej;
 umiejętne korzystanie z przyborów edukacyjnych takich jak: lornetka, mikroskop, lupa
 poszukiwanie wiedzy o świecie;
 rozwijanie spostrzegawczości, twórczości i kreatywności;
umiejętne zastosowanie przez nauczyciela nowoczesnych metod pracy z elementami
eksperymentu oraz nowatorskich rozwiązań
4. HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ( z podziałem na poszczególne
miesiące)

Miesiąc
Listopad

Grudzień/styczeń
Luty

Marzec

Kwiecień

Maj/ czerwiec

Zagadnienie
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

Woda
Zabawy z magnesem. Prąd i urządzenia techniczne.
Doświadczenia techniczne
Pogoda- jesień
Zima –śnieg.
Noc i dzień.
Kosmos

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Przedszkolny ogródek na parapecie.
Dinozaury
Poznajemy przyrodę
Zmiany w pogodzie
Środowisko naturalne zwierząt.
Żaba
Segregacja śmieci
W świecie muzyki.
 Tęcza
 Burza
 Na łące.
 Zapachy.
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5. METODY I FORMY PRACY
W czasie prowadzenia innowacji będą wykorzystywane:
Metody: zabawowo-twórcza, zadaniowa, projektów, projektowania sytuacji edukacyjnych,
warsztatowa, doświadczalna z elementami eksperymentu, problemowa (odkrywanie), gry
dydaktyczne, „burza mózgów”, metody aktywizujące ( przeżywanie)- wystawa, pokaz, praktyczne
( działanie)- ćwiczenia .
Dobór metod będzie zależał od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie działania
zostały zaplanowane. Będą miały one na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci
rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania
zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości
Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa, zespołowa.

6. ZAKŁADANE REZULTATY:


Poszerzenie oferty edukacyjnej oddziału przedszkolnego



Zaspokojenie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci w sferze
badawczej, językowej , plastyczno-technicznych, przyrodniczych.



Przełamanie nieśmiałości dzieci



Integracja dzieci w zabawach badawczych



Poszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

7. SPOSÓB DOKUMENTACJI
Nauczyciel będzie rejestrował działania w formie zdjęć na płycie DVD i zapisów w dzienniku
zajęć , w zeszycie spostrzeżeń .
8. EWALUACJA INNOWACJI
Badanie przydatności realizowanej innowacji będzie przybierało formę ewaluacji
bieżącej. Nauczyciel będzie prowadził bezpośrednią obserwację zachowania dzieci, ze
szczególnym uwzględnieniem preferowanej formy aktywności, zaangażowania dzieci, w
trakcie obserwacji, analizie podlegać będzie kreatywność dzieci przy realizacji działań
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innowacyjnych przejawiająca się w oryginalności pomysłów i poczynionych wyborów.
Nauczyciel będzie rejestrował działania w formie zdjęć na płycie DVD i zapisów
spostrzeżeń z dokonanych obserwacji w zeszycie. Ponadto w zakresie ewaluacji zaplanowano
przeprowadzenie ankiety dla rodziców i rozmowy kierowanej z dyrektorem .

Podpis autora i realizatora innowacji: Barbara Pikus

Przedstawiono na Radzie Pedagogicznej w dniu 11.06.2019r

Ruda dn…11.06.2019r……………..
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1

ANKIETA DLA RODZICÓW (anonimowa)
Prosimy o wypełnienie ankiety, która posłuży nam do podsumowania innowacji
pedagogicznej "Mali Tropiciele" prowadzonej w oddziale przedszkolnym –klasy0 przy Zespole
Szkolno- Przedszkolnym w Rudzie. Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi.

1. Czy zapoznano Państwa z założeniami innowacji pedagogicznej "Mali Tropiciele"?
a. TAK
b. NIE
2. Czy zwiększyło się zainteresowanie Państwa dzieci zjawiskami w przyrodzie i otoczeniu?
a. TAK
b. NIE
3. Czy Państwa dzieci chętnie uczestniczyły w prowadzonej innowacji?
a. TAK
b. NIE
4. Czy Państwo oczekujecie kontynuacji innowacji pedagogicznej w następnych latach?
a. TAK
b. NIE

DZIĘKUJEMY
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Załącznik nr 2
KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KIEROWANEJ Z DYREKTOREM
Prosimy o udzielenie odpowiedzi, które posłużą nam do podsumowania innowacji
pedagogicznej "Mali Tropiciele" prowadzonej w oddziale przedszkolnym –kl.0. przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzie.
1. Czy wdrożona innowacja pedagogiczna przyniosła oczekiwane rezultaty w
zakresie podniesienia jakości pracy przedszkola?
a. TAK
b. NIE
2. Czy wdrożona innowacja pedagogiczna wpłynęła na umiejętności dzieci?
a. TAK
b. NIE
3. Czy Pani zdaniem dzieci chętnie uczestniczyły w prowadzonej innowacji?
a. TAK
b. NIE
4. Czy wdrożona innowacja wpłynęła na podniesienie umiejętności nauczyciela w
zakresie planowania, stosowania nowatorskich rozwiązań oraz ewaluowania
prowadzonych działań?
a. TAK
b. NIE
5. Czy oczekuje Pani kontynuacji innowacji pedagogicznej w następnych latach?
a. TAK
b. NIE

DZIĘKUJEMY
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Uchwała nr …………….
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie z dnia ………….
w sprawie opinii na temat innowacji pedagogicznej
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3. oraz ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55
ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1. w sprawie warunków prowadzenia działalności
innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki Rada Pedagogiczna
uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie, pozytywnie opiniuje projekt
innowacji pedagogicznej pt: „Mali tropiciele” opracowanej przez Barbarę Pikus .
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 3

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat tygodnia: A deszcz pada i pada.
Temat dnia: Deszczowe kropelki.
Postawa programowa:
1. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod
względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym.
2. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
1) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może
zdarzyć.
3. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
1) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie
przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
4. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.
1) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką,
gestem i ruchem, umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
5. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe;
chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu.
6. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu
elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci
prostych kompozycji i form konstrukcyjnych.
7. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń.
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na
niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewami w
czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę.
8. Kształtowanie gotowości do nauki czytania pisania.
1) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
2) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz
często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na
dworcu.
Cele szczegółowe - dziecko:
 uczestniczy w zabawach ruchowych - sprawnie reaguje na umówiony sygnał;
 obserwuje prowadzone doświadczenia, opowiada o zaobserwowanych
właściwościach wody;
 odgaduje zagadki pantomimiczne;
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posługuje się słownictwem z poznawanego środowiska przyrodniczego;
rysuje pionowe kreski (deszcz) w rytm piosenki;
rozpoznaje kolory podczas wykonywania parasolek techniką origami;
sprawnie składa papier i przykleja go według pokazu nauczyciela.

Przebieg zajęć:
I.
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa "Słońce świeci - pada deszcz".
II.
1. Rozwiązanie zagadki słownej, wprowadzenie w temat zajęć o wodzie.
2. Zabawy badawcze z wodą, obserwacja wody, określenie jej koloru, zapachu i
smaku, wypowiedzi na temat zaobserwowanych właściwości wody.
3. Zabawy pantomimiczne "Do czego służy woda?" - zaprezentowanie ruchem
określonych czynności.
4. Zabawa dydaktyczna "Czy to też woda?" - obserwacja wody w różnych stanach
skupienia.
5. "Jak powstaje deszcz?" - przeprowadzenie doświadczenia, omówienie jego
przebiegu z wykorzystaniem planszy.
III.
1. Zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki; naśladowanie kropel deszczu poprzez
zabawy paluszkowe: w powietrzu, na kolanach, na plecach kolegi.
IV.
1. Zabawa ortofoniczna "Zła pogoda" na zgłoskach: chlap, chlup, plusk, szur, ciur,
kap.
V.
1. Doskonalenia samodzielnego spożywania posiłków i posługiwania się sztućcami.
3. Praca plastyczna - rysowanie w rytm piosenki kropel deszczu, wykonanie
parasolek techniką origami z kół.
Rodzaje aktywności: ruchowa, intelektualna, słowna, plastyczna, muzyczna
Środki dydaktyczne: woda w butelce, szklanka, miska, lusterko, lód, ilustracje do
zabawy pantomimicznej, plansze dydaktyczne, kredki, kolorowe koła, klej, blok.
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