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CELE INNOWACJI 

pokazanie dzieciom różnych emocji, nazywanie ich, 
opisanie, a przede wszystkim zrozumienie, że emocje nie są 
złe, tylko zależy, w jakich sytuacjach i w jaki sposób je 
okażemy, 
zwrócenie uwagi dzieci na bohaterów literackich, 
uważanych powszechnie za „czarne charaktery” (Baba Jaga, 
Zła Królowa, macocha, czarownica) lub stereotypowo 
„złych” (wilk), 
skłonienie dzieci do refleksji i próby zinterpretowania przez 
nie przyczyny, prezentowanego przez wyżej wymienione 
postaci, zachowań (co mogło się stać?, dlaczego tak 
postępują?). 



EFEKTY 

Dzieci: 

rozumieją siebie, świat i ludzi, 
rozróżniają i nazywają emocje, 
wiedzą, jak sobie radzić z różnymi emocjami, 
wiedzą, że różne sytuacje wywołują różne emocje, 
potrafią rozwiązywać sytuacje problemowe, 
czują się ważne i kochane, 
są wrażliwe i empatyczne, 
wiedzą, gdzie szukać pomocy, 
nie są bezradne wobec problemów. 



SPOSÓB REALIZACJI 
Innowacja była realizowana za pomocą grupowego padletu, na 
którym nauczyciele umieszczali scenariusze zajęć do 
konkretnych utworów literackich. Pojawiały się tam propozycje 
audiobooków (seria Bajki Muzyczne) z popularnymi baśniami, 
na podstawie których rodzice prowadzili z dziećmi rozmowy w 
oparciu o otrzymane scenariusze. 
Przedszkolaki poznały zachowania bohaterów w różnych 
sytuacjach i obserwowały, jak radzili sobie z towarzyszącymi im 
emocjami. W trakcie działań, dzieci szukały nowych rozwiązań 
zaistniałych problemów, wczuwały się w emocje postaci i 
doradzały im. 
Scenariusz do każdej baśni zawierał specjalne przygotowanie 
dla dzieci niebanalne zadanie, w realizacji którego pomagali im 
ich rodzice.  



KTO ZNISZCZYŁ MÓJ DOM? 

ZADANIE DLA DZIECI → znaleźć sposób, w jaki można rozweselić 
Babę Jagę i narysować: „Wesołą i szczęśliwą Babę Jagę” 

„JAŚ I MAŁGOSIA” 

„Wesoła Baba Jaga” – 
praca Agatki 

„Wesoła Baba Jaga i jej 
ciasteczkowy domek” – 

praca Miłosza M. „Uśmiechnięta czarownica” – 
praca Leona T. 



JESTEM TAKI SAMOTNY… 
„CZERWONY KAPTUREK” 

ZADANIE DLA DZIECI → ułożenie wegetariańskiego menu dla wilka 

„Czerwony Kapturek” – praca wykonana 
techniką origami przez  Amelkę 

domowa pizza dla wilka – 
propozycja p. Ewy 



Propozycje wegetariańskich potraw dla wilka 

ciastka z jabłkiem – Hubert 

rogaliki – Miłosz P. 
drożdżówki z czekoladą – 

Miłosz M. 

domowe bułeczki – Amelka 

bułeczki – Iza 



KIEDY JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI? 

„CALINECZKA” 

ZADANIE DLA DZIECI → zastanowienie się, kiedy jesteśmy 
szczęśliwi i zaprojektowanie domu dla Calineczki  

„Calineczka w tulipanie” –  
praca Huberta 

„Calineczka i jej domek” – 
praca Leona T. 

„Calineczka i jej domek” – 
praca Miłosza M. 



SPRZATANIE… MOŻE BYĆ CIEKAWE 

ZADANIE DLA DZIECI → posprzątanie swojego pokoju, miejsca do zabawy  

„KOPCIUSZEK” 

pixabay 



NA ZAKOŃCZENIE 

W związku z sytuacją pandemii i prowadzeniem nauczania w 
sposób zdalny za pośrednictwem grupowego padletu, okres 
realizacja innowacji zostaje wydłużony na następny rok szkolny 
2020/2021. 

Wróbelki wysłuchają jeszcze wiele ciekawych baśni i 
opowiadań, by poznać kolejnych bohaterów literackich. 
Zostaną im zaproponowane nowe, twórcze zadania, których 
wykonanie na pewno przysporzy im wiele radości. 



SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA 
RODZICÓW WRÓBELKÓW ZA AKTYWNY 

UDZIAŁ W REALIZACJI INNOWACJI 


