
PRZEDSZKOLAKI W ŚWIECIE INNOWACJI!!! 

 

 „Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz 

twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli 

rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.” J. Korczak 

 

 Już od wczesnego dzieciństwa człowiek jest częścią przyrody. Jest mu ona najbliższa  

i najbardziej naturalna. Edukacja przedszkolna to pierwszy etap kształcenia, którego zadaniem jest 

wszechstronny rozwój osobowości dziecka. To właśnie dziecko w wieku przedszkolnym jest 

ciekawe świata, które je otacza. Dlatego ważne jest już od najmłodszych lat wykorzystać tę 

naturalną cechę młodego człowieka. Konieczne jest aby nauczył się obserwować uważnie świat 

przyrody i podziwiać jego piękno, dostrzegać związki przyczynowo -skutkowe zachodzące w 

przyrodzie. Dziecko jest istotą ciekawą świata. Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej 

badawczości wrasta w świat przyrody naturalnie i z wielkim zainteresowaniem. Każda grupa 

realizuje swoją innowację. 

 

Biedronki 

 Najmłodsza grupa realizuje innowację pedagogiczną „Cztery pory roku – pięknie, zdrowo, 

kolorowo”, której celem jest uwrażliwianie przedszkolaków na piękno zmieniającej się wraz z 

porami roku przyrody; zainteresowanie bogactwem jej kolorów, darów natury, ich zapachów, 

smaków; rozbudzenie w dzieciach zainteresowań zdrowym żywieniem, jak najczęstszym 

spożywaniem owoców i warzyw; rozwijanie uzdolnień plastycznych w oparciu o cykl czterech pór 

roku, ich barwy, kojarzące się z nimi smaki i zapachy. 

 

Promyczki 

 Grupa 4-latków realizuje innowację pedagogiczną pt. „Bajka uczy, bajka bawi… małe 

opowiastki, wspieranie rozwoju emocjonalnego”, która ma na celu wspieranie rozwoju 

emocjonalnego, kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i rodziców, wyrabianie 

szacunku do literatury oraz rozwijanie ciekawości świata. 

 Promyczki realizują również innowację programową, której celem jest wychowanie do 

zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości  i posiadającego umiejętność współistnienia 

z przyrodą dziecka. Innowacja ma również na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz 

kształtowanie właściwych nawyków i umiejętności praktycznych: higienicznych, prawidłowego 

odżywiania się, a także zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów już od 

najmłodszych lat życia. 



Kaczuszki 

 Grupa 5-latków realizuje innowację pt. „Zima i wiosna pełna eksperymentów”, która ma 

na celu rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody i techniki oraz nauczenie 

dzieci prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń  

i eksperymentów oraz zjawisk przyrodniczych. 

Zajączki 

 „Zajączki” realizują innowację pedagogiczną pt. „Bawię się i uczę z komputerem”, która 

ma na celu wszechstronne wsparcie rozwoju dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi 

dydaktycznych: tablicy interaktywnej, komputera. 

 Grupa 6-latków realizuje również innowację „Nasze kodowanie z Uczymy dzieci 

programować”  jest skierowana do dzieci z najstarszej grupy w przedszkolu. Obejmuje zajęcia 

edukacyjne z wykorzystaniem maty do kodowania na dywanie i tablicy multimedialnej. Innowacja 

ma na celu rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, 

zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób 

najbardziej przyjazny dzieciom, czyli w zabawie, w ruchu, a także poprzez doświadczanie                                                                               

i eksperymentowanie. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji  „Nasze zabawy z 

kodowaniem z Uczymy dzieci programować” pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój 

dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od 

tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie 

programowania, czy nie. 

 


