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Innowacja powstała z przeświadczenia o
ogromnej roli rozmowy w rozwijaniu
intelektualnym dziecka na wielu
płaszczyznach. U czterolatka wzrasta
ciekawość poznawcza, dlatego zadaje on
coraz więcej pytań i domaga się udzielania
konkretnych odpowiedzi na czasem trudne
dla dorosłego pytania. Punktem wyjścia do
rozmów były ilustracje z książki
„Emocionario”, fragmenty literatury
dziecięcej, audycja radiowa „Dzieci wiedzą
lepiej” K. Stoparczyk oraz utwory muzyczne.

„A filozofem jest człowiek, który się

bardzo zastanawia i chce koniecznie

wiedzieć, jak wszystko jest naprawdę.

I znów takie są dzieci. Dzieciom trudno

powiedzieć, co czują i o czym myślą, bo

trzeba mówić wyraźnie, a jeszcze

trudniej pisać. Ale dzieci są poetami

i filozofami” J. Korczak



Cele ogólne:
- wprowadzenie dzieci w fascynujący 

świat emocji i uczuć, aby wiedzieć 
więcej i poczuć się prawdziwie

- doskonalenie umiejętności myślowo-
językowych

- nauczenie dzieci jak radzić sobie 
w trudnych sytuacjach dotyczących 
pięciu obszarów stresu i samoregulacji 

- kształtowanie logicznego, 
samodzielnego i krytycznego myślenia

-wspieranie dociekliwości dziecka poprzez
udział w zorganizowanych zajęciach
z grupą, gdzie dziecko może konfrontować
swoje przemyślenia

- kształtowanie umiejętności współpracy
w grupie, dialogu, tolerancji i otwartości

- rozwijanie wrażliwości społecznej, 
moralnej i estetycznej

- budowanie u dziecka poczucia własnej
wartości



Książki, płyty  
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Podczas realizacji innowacji dzieci rozwijały kompetencje kluczowe:

 w zakresie rozumienia i tworzenia informacji – dzieci rozwijały umiejętności 

myślowo-językowe, odpowiadały na postawione pytania, zagadnienie, dot. 

ilustracji, nabywały umiejętność  zadawania pytań;  

 w zakresie wielojęzyczności – dzieci rozwijały zainteresowanie różnymi 

językami  np. rozwijały zainteresowanie językiem angielskim i hiszpańskim, 

poprzez piosenki, zajęcia z emocjami na podstawie książki Emocionario; 

 osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się – dzieci kształtowały 

umiejętność współpracy w grupie, życzliwość do innych, uczyły się uważnego 

słuchania i komunikowania się, aktywnie słuchały i odpowiadały rozwijając 

umiejętności uczenia się, poznały podstawowe emocje, potrafią rozróżnić emocje 

i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, 

 obywatelskie – wypowiadały się nt. praw dziecka, poszanowania siebie i drugiej 

osoby, dbały  o poprawne komunikacje w grupie 

 w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – dzieci rozwijały wrażliwość 

społeczną, moralną  i estetyczną, kreatywnie wyrażały  i komunikowały uczucia 

oraz emocje, własne pomysły za pomocą różnych rodzajów sztuki i innych form 

kulturalnych –twórczość dziecięca, improwizacje teatralne.




