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Czas trwania innowacji

Informacje dotyczące innowacji
Rodzaj innowacji
pedagogicznej
• metodyczna

Osoby objęte działaniami
•

grupa uczniów

Zajęcia edukacyjne
objęte innowacją
• zajęcia edukacyjne
• zajęcia dydaktyczne
• zajęcia
wychowawcze

Opis innowacji
Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia Wprowadzenie do przedszkola obchodów
innowacji pedagogicznej
świąt nietypowych pozwala na
uatrakcyjnienie pracy z dziećmi.
Sprzyja wszechstronnemu rozwojowi
przedszkolaków, pozwala twórczo,
kreatywnie działać.
Cele ogólne innowacji pedagogicznej
➢ Poznanie różnorodnych świąt w
kalendarzu,
➢ Przybliżenie dzieciom informacji na
temat danego święta,
➢ Wszechstronny rozwój dzieci,
➢ Rozwijanie aktywności twórczej u
dzieci pozwalające na kreatywne
działania,
➢ Integrowanie grupy poprzez wspólną
naukę, pracę i zabawę.
➢ Uatrakcyjnienie pracy z dziećmi,
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➢ Wdrażanie do uważnego słuchania
czytanego tekstu,
➢ Budzenie i wyzwalanie spontanicznej
radości poprzez zabawę,
➢ Wyzwalanie
w
przedszkolakach
pozytywnych
uczuć,
myślenia,
wzmacnianie
poczucia
własnej
wartości.
Wprowadzenie świąt nietypowych w
przedszkolu
➢ Dzieci chętnie uczestniczyły w
zabawach,
➢ branie udziału w nietypowych
uroczystościach przedszkolnych,
➢ Współpracowanie z innymi dziećmi,
➢ Śpiewanie piosenek i ilustrowanie ich
treści,
➢ Tworzenie prac plastycznych,
➢ Znajomość wybranych postaci z bajek,
➢ Utrwalenie umiejętności
rozpoznawania kolorów,
➢ Integracja z grupą.
Opis ogólny innowacji
Osiągnięte rezultaty przekazane zostaną
dyrektorowi przedszkola.
Zakup folii do laminowania; dostęp do
drukarki i ksera przedszkolnego; zakup
kartek ksero; zakup książek, płyt DVD z
bajkami, audiobooków, pomocy
dydaktycznych; szycie strojów, tworzenie
pomocy dydaktycznych

Na czym polega nowatorstwo
innowacji pedagogicznej
Spodziewane efekty innowacji
pedagogicznej

Opis innowacji pedagogicznej
Sposoby ewaluacji innowacji
pedagogicznej
Finansowanie innowacji
pedagogicznej

Adnotacje Dyrektora
Data wpływu innowacji pedagogicznej
Opinia Rady Pedagogicznej – data,
numer uchwały
Podpis i data Dyrektora
zatwierdzającego realizację innowacji
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Załącznik 1
Śrem, 25.08.2021r.

Zgoda autora na prowadzenie innowacji

Ja niżej podpisana, wyrażam zgodę na prowadzenie innowacji
pedagogicznej pt. “Święta nietypowe w przedszkolu Niezapominajka” w
Publicznym

Przedszkolu

“Niezapominajka”

prowadzonym

przez

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Śremie, w okresie od września 2021 do
lipca 2022 roku.
Z poważaniem
........................................................
(czytelny podpis autora)
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Załącznik 2

ZGŁOSZENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
Zwracam się z prośbą o umożliwienie zgłoszenia innowacji
pedagogicznej pt. “Święta nietypowe w przedszkolu Niezapominajka”
mojego autorstwa, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu
.......................................................................

Z poważaniem
...............................................
(podpis autora)

W załączniku:
• Opis innowacji,
• Zgoda autora.
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Wprowadzenie do przedszkola obchodów świąt nietypowych pozwala
na uatrakcyjnienie pracy z dziećmi. Sprzyja wszechstronnemu rozwojowi
przedszkolaków, pozwala twórczo, kreatywnie działać. Świąt nietypowych
jest sporo w kalendarzu, praktycznie do każdego dnia przypisane jest jakieś
święto. W naszej placówce mamy wiele okazji do świętowania, m.in.
obchodzimy Dzień Niepodległości, Święto Patronki naszego przedszkola –
św. Elżbiety, Dzień Babci i Dziadka, itp. Jednak wybór świąt nietypowych
pozwoli mi na uatrakcyjnienie pracy z dziećmi.
Innowacja

pedagogiczna

skierowana

jest

dla

wszystkich

przedszkolaków, wiek nie ma znaczenia. Obchody nietypowego święta będą
odbywać się raz, dwa albo trzy razy w miesiącu, wg ustalonego
harmonogramu. Każdy dzień nietypowego święta będzie miał przypisany
również kolor, w który dzieci i panie będą ubrane (lub posiadały akcent
kolorystyczny) w kolor przewodni. Obchody te będą polegać na udziale w
zajęciach ruchowych,

matematycznych,

muzycznych i plastycznych

związanych oczywiście z danym świętem. Każde święto nietypowe będzie
przeprowadzone wg wcześniej opracowanego scenariusza zajęć.
Data rozpoczęcia i zakończenia innowacji: 01.09.2021 r. – 31.07.2022 r.
Cele innowacji:
➢ Poznanie różnorodnych świąt w kalendarzu,
➢ Przybliżenie dzieciom informacji na temat danego święta,
➢ Wszechstronny rozwój dzieci,
➢ Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci pozwalające na kreatywne
działania,
➢ Integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę.
➢ Uatrakcyjnienie pracy z dziećmi,
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➢ Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu,
➢ Budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę,
➢ Wyzwalanie

w

przedszkolakach

pozytywnych

uczuć,

myślenia,

wzmacnianie poczucia własnej wartości.
Cele szczegółowe – dziecko:
➢ Chętnie uczestniczy w zabawach,
➢ Bierze udział w nietypowych uroczystościach przedszkolnych,
➢ Współpracuje z innymi dziećmi,
➢ Śpiewa piosenki i ilustruje ich treści,
➢ Tworzy prace plastyczne,
➢ Wesoło i swobodnie bawi się przy muzyce,
➢ Zna wybrane postacie z bajek i tytuły bajek,
➢ Utrwala umiejętności rozpoznawania kolorów,
➢ Integruje się z grupą.

Harmonogram świąt nietypowych
1) Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – 29.09. – kolor zielony
Gdy jest ci smutno i źle,
książka zawsze pocieszy cię.

2) Światowy Dzień Chleba – 16.10. – kolor brązowy
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Mało nas, mało nas do pieczenia chleba.
Tylka nam, tylko nam ciebie tu potrzeba.

3) Światowy Dzień Makaronu – 25.10. – kolor żółty
W pewnej gospodzie, o ósmej, w piątek,
włoski makaron wskoczył we wrzątek.

4) Dzień Postaci z Bajek – 05.11. – kolor czerwony
Wybierz bajkę sobie sam, którą opowiedzieć mam,
Czy już wiesz, co chcesz słyszeć? Ojej!!! Chyba słyszę ciszę…
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5) Dzień Kredki – 22.11. – kolor niebieski
Kredka zrobi fiku miku, coś pięknego narysuje
Cały świat nasz zaczaruje…

6) Dzień Pluszowego Misia – 25.11. – kolor szary
Miś pluszowy, miś kudłaty,
Biały, czarny, lub łaciaty.
Wszystkie misie my kochamy,
Bo ich święto dzisiaj mamy.

7) Dzień Ryby – 20.12. – kolor żółty
Fala jedna, fala druga.
Głowa, płetwy, oko mruga.
Wszyscy teraz chyba wiecie,
Że to ryba ma być przecież.
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8) Dzień Kubusia Puchatka – 18.01. – kolor żółty i czerwony
Kubuś Puchatek to fajny miś, każdy go lubi nie od dziś.
Ma duży brzuszek i dziarską minkę, chętnie do schowam pod swą
pierzynkę.

9) Światowy Dzień Śniegu – 20.01. – kolor biały
Na dworze zima, za oknem śnieg, zakładam kurtkę i dalej bieg!
Gdy na dworze śnieżek prószy, to dzieciakom marzną uszy.

10) Międzynarodowy Dzień Pizzy – 09.02. – kolor brązowy
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Jest okrągła niczym koło, z nią jest smacznie i wesoło,
Pachnie warzyw całą gamą, lubię ją zjadać z mamą.

11) Światowy Dzień Kota – 17.02. – kolor czarny
Były sobie koty dwa,
Szare, bure, obydwa…

12) Światowy Dzień Wody – 22.03. – kolor niebieski
Nie potrzeba żadnej mody, by mieć radość z picia wody.
No bo ona jest w basenie i w prysznicu w szklaneczce, w zlewie, wannie no
i w beczce.
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13) Dzień Marchewki – 04.04. – kolor pomarańczowy
Wyskoczyła z ogródeczka, cudna pani marcheweczka.
Obereczka zatańczyła, do talerza mi wskoczyła.
Witam ją na moim stole, jest w surówce i w rosole,
Tańczy, pływa, stroi miny i dostarcza witaminy.

14) Dzień Niezapominajki – 15.05. – kolor niebieski
Niezapominajki to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem, patrzą rybim oczkiem…
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15) Dzień Kosmosu – 21.05. – kolor niebieski
Gdy zgasną wszystkie światła, a słońce oczy zmruży,
Na niebie pojawi się mapa kosmicznej podróży…

16) Dzień Przyjaciela – 09.06. – kolor zielony
Mój przyjaciel dobry jest,
Ja go lubię i on mnie…

17) Dzień Smerfa – 25.06. – kolor niebieski i biały
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W dalekim lesie mieszkają, domki w kształcie grzybków mają.
Małe niebieskie ludki, wyglądają jak krasnoludki…

18) Światowy Dzień Psa – 01.07. – kolor szary
Pies to najlepszy przyjaciel człowieka,
Zawsze na dzieci przy bramie czeka.

19) Dzień Czerwonego Kapturka – 19.07. – kolor czerwony
Czerwony Kapturek dziewczynka, co niczego się nie bała,
Do chorej babci z koszykiem przez las podążała…
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20) Dzień Pszczółki Mai – 24.07. – kolor żółty
„Dziś spotka Was maleńka, zwinna pszczółka Maja,
Mała, śmiała, rezolutna Maja, nasza przyjaciółka Maja…”
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