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Innowacja	pedagogiczna:	

1. WSTĘP	
Zdrowie	jest	jednym	z	najważniejszych	aspektów	życia	człowieka.	Od	dobrego	stanu	zdrowia	

zależy,	 czy	 będziemy	 mogli	 w	 pełni	 uczestniczyć	 w	 życiu	 społecznym,	 rozwijać	 swoje	 zdolności	

i	spełniać	swoje	marzenia.	Zdrowie	jest	najwyższą	wartością	społeczną	i	powinno	być	w	szczególny	

sposób	pielęgnowane	przez	człowieka	już	od	najmłodszych	lat.	Ważne	jest,	aby	począwszy	od	wieku	

przedszkolnego	zapoznać	dzieci	z	wiedzą	służącą	dbaniu	o	własne	zdrowie	 i	swoich	bliskich	oraz	

kształtować	u	dzieci	postawy	prozdrowotne.	

Kształtowanie	 świadomości	 prozdrowotnej	 to	 nie	 tylko	 przekazywanie	 wiedzy,	 ale	 także	

nauczanie	 dzieci	 odpowiedzialności	 za	 własne	 zdrowie	 i	 bezpieczeństwo.	 Należy	 dzieciom	 dać	

sposobność	 do	 kształtowania	 postaw	 i	 wartości,	 które	 ułatwią	 im	 dokonywanie	 właściwych	

wyborów,	mających	znaczenie	dla	ich	obecnego	i	przyszłego	życia.	

W	 okresie	 przedszkolnym	 dzieci	 mają	 naturalną	 potrzebę	 wyrażania	 siebie	 w	 różnych	

formach	ekspresji	np.	po	przez	ruch,	rysunek,		gest,mowę	i	śpiew.	Dzieci	chętnie	bawią	się	w	dom,	

w		 sklep,	w	 przedszkole,	wcielają	 się	w	 różne	 role,	 odtwarzają	 lub	 stwarzają	 sytuacje	w	 których	

odzwierciedlają	 siebie	 w	 danej	 roli.Bawiąc	 się	 w	 teatr	 rozwijając	 umiejętność	 współdziałania,	

podporządkowania	i	obcowania	z	innymi.	

	

	

2. TYTUŁ	INNOWACJI	I	AUTORZY	
W	roku	szkolnym	2022/2023	w	Przedszkolu	Publicznym	„Leśna	Kraina”	będzie	realizowana	

innowacja	pedagogiczna	pt.:	„Zdrowotny	styl	życia	w	plastyce	i	teatrze”.		

Autorami	innowacji	są:		

Małgorzata	Sobiesiak	

Małgorzata	Wójcik	

Joanna	Pilarska	

Magdalena	Stróżyńska	

Agata	Biskup	

Anna	Pawlik	

Daria	Bitner	-	Nuszczyńska	

	

	



3. CZAS	TRWANIA	INNOWACJI	
Innowacja	pedagogiczna	pt.:	„Zdrowotny	styl	życia	w	plastyce	i	teatrze”		będzie	realizowana	

od	października	2022	roku	do	czerwca	2023	roku.	

	

4. ZAKRES	INNOWACJI	
Działaniami	innowacyjnymi	zostaną	objęte	wszystkie	dzieci	z	przedszkola:	

ü grupa	3-latków	–	Muchomorki	

ü grupa	4-latki	-	Skrzaty	

ü grupa	4,5-latków	–	Motylki		

ü grupa	5-latków	-	Krasnoludki	

ü grupa	5,6-latków	-	Wiewiórki	

ü grupa	6-latków	–	Słoneczka			

ü rodzice	

	

5. 	CELE	INNOWACJI	
	

CEL	OGÓLNY:	

ü rozbudzanie	 u	 dzieci	 zdrowego	 stylu	 życia,	 uświadomienie	 dzieciom	 jak	 ważne	 jest	

spożywanie	 owoców	 i	 warzyw	 oraz	 kształtowanie	 zdrowych	 nawyków	 dziecka	 poprzez	

działalność	plastyczną	i	teatralną.	

CELE	SZCZEGÓŁOWE:	

ü rozwijanie	możliwości	artystycznych	dziecka	poprzez		zainteresowanie	sztuką,		

ü kształcenie	umiejętności	 przedstawiania	 zdrowego	 stylu	 życia	 za	 pomocą	 środków	

plastycznych	i	teatralnych,	

ü zapoznanie	dzieci	z	piramidą	żywienia,		

ü poznanie	zasad	zdrowego	odżywania,	

ü zapoznanie	dzieci	ze	sposobami	przygotowania	prostych	posiłków	z	warzyw	i	owoców,	

ü angażowanie	dzieci	do	wspólnego,	czynnego	przygotowania	wybranych	potraw,		

ü poznanie	nazw	owoców	i	warzyw,	ich	wyglądu	i	smaku,	

ü zachęcanie	rodziców	do	współpracy.	

	

	



6. 	STOSOWANE	METODY	I	FORMY	PRACY	
Z	DZIECKIEM	
Metody	i	formy	pracy	są	różnorodne,	dostosowane	do	poziomu,	wiedzy	i	możliwości	dzieci.	

	

METODY:	

ü oglądowa,	

ü słowna,	

ü praktycznego	działania.	

	

FORMY	OGÓLNE:	

ü grupowa,	

ü zespołowa,		

ü indywidualna.	

	

7.	SPODZIEWANE	EFEKTY:	
Oczekiwanymi	efektami	realizowanej	innowacji	będą:	

ü ukształtowanie	prawidłowych	nawyków	żywieniowych,	

ü zdobycie	podstawowych	wiadomości	dotyczących	teatru	i	zdrowego	stylu	życia,	

ü zgodne	współdziałanie	w	grupie,	

ü inspirowanie	 społeczności	przedszkolnej	do	podejmowania	 różnorodnych	działań	poprzez	

wspólne	opracowanie	przedstawienia,	

ü wzbogacenie	oferty	edukacyjnej	przedszkola,	

ü promowanie	przedszkola	poprzez	udział	w	uroczystościach	i	konkursach,	

ü budowanie	 pozytywnego	 wizerunku	 przedszkola	 wśród	 dzieci	 i	 rodziców,	 jako	 placówki	

dbającej	o	twórczy	i	zdrowy	rozwój	swoich	wychowanków,	

ü działania	podjęte	w	związku	wdrożoną	innowacją	będą	na	bieżąco	publikowane	na	stronie	

internetowej	przedszkola.	

	

	

	

	

	

	

	



8.	HARMONOGRAM	PLANOWANYCH	DZIAŁAŃ	
	

MIESIĄC	 ZADANIA	

PAŹDZIERNIK	 „Jesienne	zwierzaki	–	cudaki”	–	konkurs	plastyczno-techniczny.	

LISTOPAD	 Spotkanie	z	dietetykiem.	

GRUDZIEŃ	 „Zdrowe	śniadanie”	–	zabawa	sensoryczna.	

STYCZEŃ	 „Smaczne	warzywa	i	owoce”	–	wystawa	prac	plastycznych.	

LUTY	 „Giga	owoc”	–	grupowa	praca	plastyczna.	

MARZEC	 „Zdrowo	jemy	–	zdrowo	żyjemy”–	wewnątrzprzedszkolny	konkurs	wiedzy.	

KWIECIEŃ	 „Na	straganie”	–	teatrzyk	w	wykonaniu	dzieci	przedszkolnych.	

MAJ	 Teatrzyk	w	wykonaniu	rodziców.	

CZERWIEC	 „Przedszkolny	piknik	sportowy”	–	impreza	przedszkolna.	

	

	

10.	EWALUACJA	
W	 celu	 sprawdzenia	 efektów	 wprowadzonej	 innowacji	 nauczyciele	 na	 bieżąco	 będą	

monitorować	 zaplanowane	 działania.	 Będzie	 systematycznie	 prowadzona	 obserwacja	 dzieci	

w	zakresie	przyswajania	przez	nie	treści	zawartych	w	programie	innowacji	pedagogicznej.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


