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„Jeśli chcesz wiedzieć, jak to jest nie móc nic mówić, 

istnieje sposób. Pójdź na przyjęcie i nic nie mów. Używaj 

rąk jeśli chcesz, ale nie używaj papieru i ołówka. Oto, co 

odkryjesz: ludzi mówiących, mówiących za tobą, obok 

ciebie, wokół, poprzez, a nawet do Ciebie, ale nigdy 

z Tobą…”

Sara Brothers

http://www.sosw.edu.lodz.pl/Porady/porady.htm

http://www.sosw.edu.lodz.pl/Porady/porady.htm


Cele z realizacji innowacji 

„Mówię, liczę i rachuję 

paluszkami i rączkami się 

posługuję”.

1. Promowanie wśród dzieci alternatywnej metody komunikacji jakim jest  język 

migowy;

2. Wdrażanie do tolerancji i rozwijanie postaw empatycznych do osób 

niepełnosprawnych, a w szczególności osób głuchych  słabo słyszących.

3. Wspieranie  u dzieci rozwoju społecznego, sprawności całego ciała: ruchów rąk, 

twarzy, głowy, barków, tułowia - biorących udział w konstruowaniu pytań i 

przeczeń oraz w wyrażaniu własnych emocji.

4. Rozwijanie pamięci i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

5. Rozwijanie u dzieci prawidłowej artykulacji głosek i logicznego myślenia 

poprzez rozwiązywanie zadań matematycznych używając Polskiego Alfabetu 

Palcowego (daktylografia).

http://xn--ycie-inwalidy-24c.pl/jezyk-migowy-uslyszec-

wzrokiem/

http://życie-inwalidy.pl/jezyk-migowy-uslyszec-wzrokiem/


Opis  z realizacji innowacji.

Zajęcia języka migowego cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci z grupy „Biedronki”. Bardzo chętnie poznawały nowe 

litery (daktylografia) w Alfabecie Palcowym. Utrwalały znaki ideograficzne z Polskiego Języka Migowego poznane wcześniej z 

realizacji programu „Biedronkowe zabawy z językiem migowym”, a także poznawały nowe znaki. Z dużym zaangażowaniem brały 

udział w występach śpiewając piosenki, mówiąc wierszyki z użyciem języka migowego, potrafiąc wczuć się w rolę osoby niesłyszącej.

Podczas zajęć, dzieci doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, uwagę, pamięć, doskonaliły motorykę małą 

rozwijając prace palców rąk. Uczyły się również schematu własnego ciała doskonaląc orientację w przestrzeni – prawa, lewa strona.  

Zajęcia z języka migowego były również sposobem na wyciszenie grupy. Dzieci dowiedziały się o środowisku i życiu osób 

niesłyszących, zdarzyło się również, że dzieci słyszące potrafiły porozumieć się z niesłyszącymi kolegami.

Duża część znaków daktylograficznych nawiązuje do wyglądu liter drukowanych, co pozwoliło dzieciom na utrwalenie  kształtu liter, 

ich pisownię i prawidłową artykulację głosek. Umiejętność pokazywania liter w alfabecie palcowym poprawiło u dzieci sprawność

palów. Nabyły umiejętność płynności przechadzania do kolejnych liter w słowie, która wymaga wielu ćwiczeń. Rozwinęły logiczne 

myślenie wykonując działania matematyczne z udziałem alfabetu palcowego. W trakcie realizacji zajęć dzieci w sposób naturalny 

układały poznane znaki w zdania proste i złożone, używają poprawnych form gramatycznych.

Poprzez naukę języka migowego  i cykliczne zajęcia, które odbywały się w grupie „Biedronki” dzieci odbyły także m.in. lekcje 

empatii i tolerancji do drugiego człowieka. Uczyły się kompetencji społecznych, pobudzały myślenie oraz wyobraźnię. 



Bardzo duży postęp dzieci poczyniły w sferze koordynacji wzrokowo-motorycznej. Opanowały tzw. „odkodowywanie 

lustrzane”, czyli odpowiednie układanie swoich dłoni stojąc naprzeciwko nauczyciela.

Przedszkolaki wystąpiły na pikniku „Back to school”- Białołęka wraca do szkoły,  zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy  

Białołęka m.st. Warszawy, gdzie zaprezentowały swoje umiejętności w zakresie języka migowego śpiewając piosenki 

„Kolorowe kredki”, „Hej witam Was”. Swoje umiejętności zaprezentowały również przedstawiając jasełka dla rodziców i 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera,  śpiewając kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Z okazji Dnia 

Babci i Dziadka złożyły życzenia i zaśpiewały piosenkę dla babci „Moja babcia” używając znaków języka migowego. 

Dzieci wzięły udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej, gdzie zaprezentowały się piosenką w 

języku angielskim „What do you want to be?”, tłumacząc ją na Polski Język Migowy. Dzieci zajęły ze wszystkimi 

uczestnikami konkursu pierwsze miejsce otrzymując wielkie brawa i nagrody. 

W czasie nauczania zdalnego, innowacja pedagogiczna była realizowana w formie online. Wówczas cała grupa korzystała 

z platformy Padlet, gdzie były zamieszczane linki utrwalające znaki języka migowego  MIGAJ.EU. 

https://www.youtube.com/watch?v=iylh2b7l_no&feature=emb_logo – dni tygodnia ,

https://www.youtube.com/watch?v=oQpb20I3FmM&feature=emb_logo- miesiące,

https://www.youtube.com/watch?v=ZeH1sIVF5QY&feature=emb_logo- warzywa i owoce,

https://www.youtube.com/watch?v=goFbSykPdH8&feature=emb_logo- kolory,

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0KqQZyrPYQg&feature=emb_logo- Alfabet Języka Migowego,

https://www.youtube.com/watch?v=TSPVvEd4vb4- liczebniki 

https://www.youtube.com/watch?v=iylh2b7l_no&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oQpb20I3FmM&feature=emb_logo-
https://www.youtube.com/watch?v=ZeH1sIVF5QY&feature=emb_logo-
https://www.youtube.com/watch?v=goFbSykPdH8&feature=emb_logo-
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0KqQZyrPYQg&feature=emb_logo-
https://www.youtube.com/watch?v=TSPVvEd4vb4-


Efekty z realizacji do odniesionych celów:

Dla dzieci: 

 rozwinęły umiejętność w zakresie małej i dużej motoryki oraz percepcji słuchu;

 rozwinęły obustronną koordynację ruchową i świadomość własnego ciała;

 kształtowały komunikację pozawerbalną;

 kształtowały postawy empatyczne wobec osób z niepełnosprawnością;

 rozwinęły wyobraźnię przestrzenną;

 przełamały lęk w komunikacji z osobami  niesłyszącymi;

 wzrosło poczucie własnej wartości;

 usprawniła się mimika twarzy;

 rozwinęły koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową;

 usprawniła się motoryka mała u dzieci;

 rozwijały kompetencje społeczne;

 osiągnęły gotowość do podjęcia nauki w szkole;



Efekty dla rodziców:

- poczucie bezpieczeństwa w relacjach z osobami niepełnosprawnymi;

- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;

Efekty dla przedszkola:

- przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania;

- promocja placówki;

- rozwój kompetencji matematycznych, społecznych i językowych.

Efekty dla  nauczyciela:

- czerpanie satysfakcji z realizacji działań;

- przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania.



Zabawy integracyjne z grupą   Słoneczek

Działania zrealizowane w roku szkolnym 2019/20

1. 8 września dzieci z grupy Biedronki wystąpiły na 

pikniku „Back to school”- Białołęka wraca do 

szkoły, organizowanym przez Urząd Dzielnicy 

Białołęka m.st. Warszawy gdzie  zaprezentowały 

swoje umiejętności w zakresie języka migowego 

śpiewając piosenki „Kolorowe kredki”, „Hej 

witam Was”.

2. Zajęcia integracyjne z grupą ‚Biedronki” i 

„Słoneczka”.  Podczas spotkania przedszkolaki 

pochwaliły się przed młodszymi kolegami 

umiejętnościami PJM. Nauczyły swoich 

młodszych kolegów magicznych słów języku 

migowym: przepraszam, poproszę, dziękuję, 

dzień dobry, do widzenia. 

3. Występ bożonarodzeniowy dla rodziców i 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego 

przy ul. Mehoffera. Dzieci zaprezentowały swoje 

umiejętności aktorskie, taneczne i wokalne. 

Zamigały i zaśpiewały kolędę „Wśród nocnej 

ciszy”

Występ w Domu Opieki



Realizacja działań w konkursie organizowanym przez Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę z udziałem 

Polskiego Języka Migowego „Znamy swoje prawa”

Głównymi celami podjętej inicjatywy było przede wszystkim to, aby:

 dzieci  poznały swoje  prawa, 

 potrafiły powiedzieć „nie”, 

 odróżniały zachowania  pozytywne od negatywnych,

 były tolerancyjne  i empatyczne wobec różnorodności i osób z niepełnosprawnościami,

 miały poczucie własnej wartości oraz wiedziały, do kogo zwrócić się o pomoc, gdy ich prawa są łamane. 

W  ramach  inicjatywy odbył się  cykl zajęć,  gdzie  dzieci wykonały m.in.:

 własną grę planszową dotyczącą praw dziecka,

 napisały wiersz wspólnie z nauczycielem, do którego następnie wykonały piękne ilustracje.  

Dzieci były niezwykle zaangażowane i aktywnie uczestniczyły  we  wszystkich  proponowanych  aktywnościach:

 wyrażały swoje emocje używając  Polskiego Języka Migowego (PJM), 

 literowały i wskazywały cyfry za pomocą Alfabetu Palcowego. 

Wypowiedzi dzieci podczas zajęć oraz wykonane prace, świadczą o dużej znajomości zagadnień związanych z  prawami  

dziecka.  



Realizacja działań w konkursie organizowanym przez Fundacje Dajemy Dzieciom Siłę 

z udziałem języka migowego „Znamy swoje prawa” c.d.
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Udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki 

Anglojęzycznej 

Dzieci z grupy  „Biedronki” wzięły udział 

w Międzyprzedszkolnym Konkursie 

Piosenki Anglojęzycznej, gdzie 

zaprezentowały się piosenką 

w języku angielskim „What do you want to 

be?”, tłumacząc ją na Polski Język 

Migowy. Dzieci zajęły ze wszystkimi 

uczestnikami konkursu pierwsze miejsce 

otrzymując wielkie brawa i nagrody.



Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu z udziałem Alfabetu Palcowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu dzieci 

odbyły cykl zajęć, gdzie min. układały wyrazy 

odwzorowując napisy „NETYKIETA, 

INTERNET”, a następnie przy użyciu  Alfabetu 

Palcowego prawidłowo artykułowały podane 

wyrazy.



Realizacja zajęć dydaktycznych z udziałem Polskiego Języka Migowego

Szereg zajęć dydaktycznych 

gdzie dzieci poznawały litery 

i liczby w zapisie graficznym 

i alfabecie palcowym. 

Wykonywały działania 

matematyczne używając 

Alfabetu Palcowego.



Filmy z użyciem znaków Polskiego Języka Migowego i Alfabetu Palcowego



Filmiki z użyciem alfabetu palcowego



Filmiki c.d. 



DZIĘKUJEMY 

ZA 

UWAGĘ


