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 „Wiernych służących sześciu mam. Od nich wiem to co wiem. Nazwałem ich: Co?, 

Kiedy? Jak? Dlaczego? Kto? i Gdzie?” Rudyard Kipling 

Od października 2018 r. do czerwca 2019 r. w grupie Jagódki realizowana była 

autorska innowacja filozoficzna. Punktem wyjścia do rozmów była ilustracja, muzyka, 

krótki tekst lub fragment literatury dziecięcej. Dyskusje połączone były z kreatywną 

zabawą w postaci ekspresji muzycznych, plastycznych, teatralnych i konstrukcyjnych, 

dzięki którym dzieci rozbudzały samodzielność i twórczość umysłu małego dziecka. 

Poniżej niektóre propozycje książek: 

 

 
 

Podczas realizacji innowacji dzieci rozwijały kompetencje kluczowe: 

-  w zakresie rozumienia i tworzenia informacji – dzieci nabywały zdolności 

skutecznego komunikowania się i porozumiewania się z innymi dziećmi oraz 

nauczycielami, we właściwy i kreatywny sposób, rozwijały gotowość do krytycznego i 

konstruktywnego dialogu, doskonaliły umiejętności myślowo-językowe, 

- w zakresie wielojęzyczności – dzieci rozwijały zainteresowanie różnymi językami  

oraz ciekawość ich np. rozwijały zainteresowanie językiem angielskim i hiszpańskim 

(poprzez zajęcia z emocjami na podstawie książki Emocionario), 

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

rozumienie poszanowania różnorodności innych osób i ich potrzeb oraz gotowość do 

pokonywania uprzedzeń i osiągania kompromisu, kształtowały umiejętności współpracy 



w grupie, dialogu, tolerancji, życzliwości i otwartości, kształtowały intelektualną 

samodzielność poprzez naukę i zabawę, 

- obywatelskie – np. w postawie poszanowania praw człowieka, dziecka, budowanie u 

dziecka poczucia własnej wartości, znajomości własnych praw i obowiązków, 

- w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – dzieci rozwijały wrażliwość 

społeczną, moralną i estetyczną, kreatywnie wyrażały i komunikowały własne pomysły 

za pomocą różnych rodzajów sztuki i innych form kulturalnych – prace plastyczne, 

twórczość dziecięca, improwizacje teatralne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W wyniku wdrożenia innowacji dziecko: 

- rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, szanuje emocje swoje i innych osób 

- potrafi rozpoznać uczucia i emocje swoje oraz innych 

- rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że 

odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie 

- wyraża swoje emocje i uczucia w twórczości teatralnej, improwizacji ruchowej i 

muzycznej 

- wzmocniło poczucie własnej wartości jak osoby 

- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami 

społecznymi 

- współdziała z dziećmi w zabawie 

- respektuje prawa i obwiązki swoje oraz innych osób 

- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe 

- komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty 

werbalne i pozawerbalne 

- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk, rzeczy znajdujących się w otoczeniu za 

pomocą języka i komunikatów pozawerbalnych 

- rozwinęło kreatywność, samodzielność i ciekawość świata 

- wzbogaciło własną pomysłowość, wyobraźnię, inwencję twórczą, mowę i myślenie 

- potrafi zadać pytanie  

- potrafi prowadzić dialog – uważnie słucha i rozumie drugą osobę 

- czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy 

- nabyło świadomość istnienia wielu rozwiązań danego problemu 

- wierzy we własne umiejętności intelektualne. 
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