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                     WSTĘP 

 

"Nikt nie ma na własność wschodu słońca, który zachwycił nas pewnego 

wieczoru [...] Tak samo jak nikt nie może mieć na własność pochmurnego 

popołudnia i deszczu dzwoniącego o szyby [...] ani też magicznej chwili, gdy 

fala morska rozbija się o skały. Nikt nie może mieć na własność tego co na 

Ziemi najpiękniejsze, ale każdy może to poznać i pokochać." 

Paulo Coelho 

 

         

 

       Naturalną cechą dziecka jest ciekawość, a także potrzeba 

zadawania pytań, chęć poznawania otaczającego świata i 

dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy. Realizacja tej 

innowacji zaspokoi te potrzeby oraz zachęci do myślenia, 

porównywania, opowiadania, uruchomi wyobraźnię... 

      Otaczające dzieci przedmioty i substancje, z którymi mają do 

czynienia, na co dzień, kryją wiele tajemnic, które można i warto 

odkrywać. Łęknickie przedszkolaki poznają ciekawe informacje, 

atrakcyjne miejsca poprzez doświadczenia, obserwacje, fotografie 

czy obrazy. Poznają nowe pojęcia oraz rozwiną wszystkie procesy 

poznawcze. 
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Tytuł innowacji pedagogicznej:    "Patrzę , dotykam , czuję  

                                - badam i eksperymentuję " 

Typ innowacji: innowacja pedagogiczno - metodyczna 

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Publicznych Przedszkole Miejskie w 

Łęknicy 

Zasięg: Innowacją pedagogiczną objęte zostaną dzieci  

gr. II –4 – latki   

Czas realizacji: Działania innowacyjne prowadzone będą w roku 

szkolnym 2016 / 2017 i 2017/2018 - w przypadku dużego 

zainteresowania kontynuowane w kolejnym roku szkolnym . 

Koszty i źródła realizacji: Przedszkole zapewnia odpowiednie warunki 

lokalowe i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych 

działań innowacyjnych. Przedszkole posiada zaplecze do 

prowadzenia doświadczeń, obserwacji: teleskopy, lupy, lornetki, 

globusy, mikroskopy. Innowacja nie wymaga zwiększonych 

nakładów finansowych. Wycieczki organizowane będą przy 

współpracy z  

rodzicami. 

 

        CELE INNOWACJI :  

      GŁÓWNE:  

 stwarzanie możliwości  aktywnego zdobywania wiedzy, stymulowanie  

dziecięcej  aktywności w kierunku  poznania i zrozumienia 

otaczającej przyrody. 
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 zorganizowanie stymulującego środowiska wychowawczego, pomocnego      

w poznawaniu świata przyrody w trakcie zajęć empirycznych. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE: 

 

 włączenie rodziców i innych członków rodzin do współpracy poprzez 

zaangażowanie ich do pomocy w realizacji założeń innowacyjnych;  

 zacieśnienie współpracy z Nadleśnictwem Lipinki Łużyckie  

 kształtowanie u dzieci wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie 

obserwacji i doświadczeń; 

 projektowanie i przeprowadzanie  różnych doświadczeń przyrodniczych; 

 umożliwienie dzieciom rozwinięcia praktycznych umiejętności, 

które pozwolą im aktywnie działać na rzecz przyrody i jej ochrony. 

  Przewidywane efekty:  

                   Dziecko: 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach przyrodniczych; 

 samodzielnie zdobywa wiedzę przyrodniczą poprzez rozwiązywanie 

problemów, dokonywanie bezpośrednich obserwacji, 

przeprowadzanie eksperymentów; 

 dokonuje w prosty sposób zapisów swoich obserwacji;  

 wykonuje proste prace z zakresu uprawy roślin, obserwacji ptaków, 

owadów, zwierząt; 

 rozumie zależności między człowiekiem, a środowiskiem. Dostrzega 

zmiany zachodzące w przyrodzie w zależności od  pory roku, pogody, 

w wyniku działalności człowieka; 

 wykonuje prace praktyczne w zależności od pory roku (uprawa 

grządek, prace porządkowe, grabienie liści.) 

 wspólnie z rodzicami podejmuje działania na rzecz ochrony 

środowiska. 

 

 Przedszkolaki uczestniczące w innowacji osiągną zasób cech i umiejętności: 

 oryginalność i płynność myślenia; 

 ciekawość badawcza; 

 zdolność do analizowania; 
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 wyobraźnię i fantazję; 

 umiejętność sięgania po analogię, wykorzystania posiadanej wiedzy i 

doświadczeń, przetwarzanie ich; 

 radość z możliwości eksperymentowania i działania; 

  

Nauczycielka : 

 umiejętność stosowania nowoczesnych metod zabawowo-

twórczych z elementami odkrywania, eksperymentowania, 

obserwowania, doświadczania, nowatorskich rozwiązań 

innowacyjnych; 

 współpraca w zakresie wymiany informacji, poglądów, 

refleksji pedagogicznej; 

 umiejętność planowania nowoczesnych metod i form pracy 

oraz umiejętność wykorzystania nowych środków 

dydaktycznych; 

 wzrost doświadczenia w zakresie monitorowania i 

ewaluowania efektów innowacji 

 

Metody: zabawowo-twórcza, zadaniowa, projektów, projektowania 

sytuacji edukacyjnych, warsztatowa, doświadczalna z elementami 

eksperymentu. 

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa, zespołowa. 
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Środki dydaktyczne: lupy, mikroskop, teleskop, materiał 

przyrodniczy, materiał plastyczno-konstrukcyjny, zestaw do 

doświadczeń. 

 

Sposób realizacji innowacji pedagogicznej 

      Głównym założeniem moich  działań innowacyjnych  jest  wdrażanie dzieci do 

bezpośredniego kontaktu z przyrodą, obserwacji  eksperymentowania  i działań 

praktycznych.  

Pomysł wprowadzenia innowacji powstał w wyniku wieloletnich obserwacji  

zainteresowań przedszkolaków.  Od lat w naszym przedszkolu realizowane są treści 

programowe związane z edukacją przyrodniczą. Zainteresowania dzieci  

niejednokrotnie wykraczają poza program wychowania przedszkolnego. Bardzo 

często zadają pytania o zjawiska przyrodnicze, które je fascynują,  a których nie 

rozumieją. W  trosce o podniesienie jakości umiejętności poznawczych, pragnę 

wdrożyć projekt innowacyjny, który pozwoli w sposób czynny, poprzez 

doświadczenia, zaspokajać u naszych wychowanków naturalną potrzebę 

zdobywania wiedzy i umiejętności o otaczającym świecie. 

Łęknica to wyjątkowe miasteczko .  Znajduje się  tu  Park Mużakowski,  wpisany w 

2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Park  Krajobrazowy Łuk 

Mużakowa . Zgodnie z założeniem innowacji  – badam i eksperymentuję -  pragnę 

wykorzystać ten teren, jako przedłużenie sali zabaw, do różnorodnych działań 

empirycznych, gdyż powszechnie wiadomo, że  właśnie w toku bezpośredniego 

działania, poszukiwania rozwiązań najłatwiej zapamiętuje się zdobyte wiadomości. 

Bezpośredni kontakt dzieci z przyrodą niesie za sobą potężny ładunek pozytywnych 

emocji. Zabawy i zajęcia w plenerze dają  radość, zadowolenie, zaspokajają 

potrzebę ruchu i poznawania świata, a tym samym wzbogacają sferę emocjonalną 

dzieci. Te dodatnie uczucia przychylnie  nastawiają je do trudności i wysiłku mają 

więc duże znaczenie w kształtowaniu woli i motywacji. 

        Zajęcia w plenerze umożliwią dzieciom nie tylko zbliżenie się do natury, ale 

także do ludzi, ich pracy, jej efektów.  Poprzez różne czynności pielęgnacyjne         

i hodowlane, dzieci będą miały możliwość zdobywania wiedzy praktycznej, 

dowiedzą się, że do osiągnięcia efektów potrzebne są odpowiednie narzędzia, 

materiały i środki. Zauważą, że ilość i jakość plonów zależy od wielu czynników, 

takich jak: jakość samej pracy, żyzność gleby, pogody, terminu wykonania  

określonych czynności. 
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 Empiryczne poznawanie zjawisk przyrodniczych pozwoli naszym wychowankom na 

badanie otaczającej rzeczywistości wszystkimi zmysłami, co pozwoli wykształcić     

u nich dociekliwość i zdolność praktycznego wykorzystania swojej wiedzy.  

Poprzez taki bezpośredni kontakt z ziemią, roślinami i zwierzętami,  pragnę 

wyrobić u dzieci czynną postawę wobec przyrody, wytworzyć uczuciowy, 

opiekuńczy stosunek do środowiska naturalnego, poszanowania życia we wszystkich 

jego przejawach, stłumić tak często spotykany szczególnie u chłopców instynkt 

niszczycielski, co mamy nadzieję będzie miało wpływ na odpowiedni stosunek do 

otoczenia.  

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom dzieci zakładam 

zorganizowanie wspólne z dziećmi i rodzicami, przy pomocy odpowiednich 

instytucji,  odpowiednio stymulującego środowiska wychowawczego. W tym celu 

zwrócę się do Nadleśnictwa w Lipinkach Łużyckich  z prośbą o dostarczenie 

eksponatów w postaci fragmentów pni drzew występujących w okolicznych lasach 

oraz dużej ilości kory, która zostanie wykorzystana do wykonania mini arboretum. 

We współpracy z rodzicami planuję wykonanie gablotek na różnorodne okazy 

przyrodnicze. Dzieci same będą zbierały materiały do gablot  w zależności od pory 

roku czy poznawanych treści, przez co niektóre elementy „zielonej sali” będą 

ciągle modyfikowane, a dzieci będą miały poczucie współodpowiedzialności za to, 

co wspólnie tworzą.  

Z pomocą rodziców planuję założyć budki lęgowe dla ptaków oraz zwiększyć ilość 

karmików w okresie zimy.  

Dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach i zabawach badawczych 

oraz pracach uprawnych i hodowlanych w zależności od pory roku .Z zastosowaniem 

zasady stopniowania trudności innowacja prowadzona może być przez dwa lata 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

Będę dokonywać obserwacji zainteresowań przyrodniczych dzieci,  interpretować 

treści programowe z zakresu poznawania przyrody i w korelacji z planami 

miesięcznymi organizować różnorodną aktywność, wykorzystując możliwości sali 

edukacyjnej, by w prosty sposób w toku bezpośrednich obserwacji    i działania 

ukazywać dzieciom związki zachodzące w przyrodzie ożywionej i nieożywionej. 

Zajęcia empiryczne ułatwiają  organizację pracy w grupach,  a także indywidualne 

traktowanie każdego dziecka. Dzięki temu każdy uczestnik zajęć będzie mógł w 

maksymalny sposób rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności.  

Poznawanie empiryczne  będzie wymagało stosowania przeze mnie aktywnych 

metod i rozszerzenia terenu działania przez wycieczki i spacery do różnych 

ekosystemów, prace praktyczne na rzecz ochrony środowiska,udział w akcjach 

związanych z ochroną  naturalnego środowiska człowieka, konkursy, quizy, uroczy- 

stości o tematyce ekologicznej.  
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   W realizacji programu innowacyjnego  przewidziana jest  ścisła  współpraca           

z rodzicami i innymi członkami rodzin poprzez zapraszanie  ich do udziału              

w różnego rodzaju  przedsięwzięciach  oraz zachęcania do podejmowania w domu 

niektórych przedszkolnych działań ekologicznych, co ułatwi ujednolicenie 

oddziaływań wychowawczych. 

Powyższa innowacja doskonale zazębia się i wzbogaca realizowane w naszym 

przedszkolu w poprzednich latach programy . Wprowadzenie innowacji 

pedagogicznej w naszym placówce  ma przede wszystkim na celu doprowadzenie  

do poprawy jakości pracy przedszkola.  

 

                   Przewidywane zmiany w trakcie i  

                  po zakończeniu innowacji?  

 prezentowanie  przeżyć związanych z empirycznym poznawaniem przyrody 

przez sztukę, dramę, prace plastyczne, przedstawienia teatralne, wystrój 

sali; 

 

 opracowanie na podstawie prowadzonych w czasie realizacji innowacji 

zajęć na wolnym powietrzu scenariuszy przyrodniczych w formie 

przewodnika – Co łęknicki przedszkolak wiedzieć o swojej okolicy powinien ! 
 

 obserwowanie wzrostu roślin w przedszkolnych „ogródkach”; 

 zacieśnienie bliższych kontaktów z różnymi instytucjami, środowiskiem 

lokalnym, a zwłaszcza rodzinami dzieci 

 

Ewaluacja 

1. Efekty prowadzonych działań będą badane w czasie trwania innowacji oraz po 

zakończeniu każdego roku szkolnego ( w przypadku cyklu 2- letniego) 

2. Ewaluacja będzie prowadzona z wykorzystaniem min.: obserwacji doświadczeń 

empirycznych i działań dzieci, prezentacji prac plastycznych dzieci, scenariuszy 

zajęć, ankiet, wywiadów z niektórymi przedstawicielami środowiska lokalnego 

odwiedzającymi przedszkole, oraz informacji i zdjęć zamieszczonych na stronie 

internetowej przedszkola.  

3.Badanie efektów oraz analizę zgromadzonych informacji będzie prowadziła 

autorka innowacji  
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4. Informacja o prowadzonej innowacji oraz rezultaty działań będą zamieszczone 

na stronie internetowej przedszkola, przedstawione na zebraniu rodziców oraz 

udostępnione do wglądu osobom zainteresowanym . 

5. W zakresie ewaluacji zaplanowano wykonanie prezentacji multimedialnej z 

przeprowadzonych działań innowacyjnych, przeprowadzenie ankiety dla rodziców 

(załącznik nr 1), rozmowy kierowanej z dyrektorem (załącznik nr 2). 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW (anonimowa) 

 Proszę o wypełnienie ankiety, która posłuży do podsumowania innowacji 

pedagogicznej "Patrzę , dotykam , czuję – badam i eksperymentuję !" prowadzonej w 

Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu Miejskim w Łęknicy .Proszę  o zaznaczenie 

właściwej odpowiedzi. 

1. Czy zapoznano Państwa z założeniami innowacji pedagogicznej "Patrzę , dotykam 

, czuję – badam i eksperymentuję !"? 

a. TAK 

b. NIE 

2. Czy zwiększyło się zainteresowanie Państwa dzieci zjawiskami w przyrodzie i 

otoczeniu? 

a. TAK 

b. NIE 

3. Czy Państwa dzieci chętnie uczestniczyły w prowadzonej innowacji? 

a. TAK 

b. NIE 



10 
 

4. Czy Państwo oczekujecie kontynuacji innowacji pedagogicznej w następnych 

latach? 

a. TAK 

b. NIE 

                                                                     DZIĘKUJĘ 

 

Załącznik nr 2 

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KIEROWANEJ Z DYREKTOREM 

 Proszę o udzielenie odpowiedzi, które posłużą mi do podsumowania 

innowacji pedagogicznej ""Patrzę , dotykam , czuję – badam i 

eksperymentuję !" prowadzonej w Zespole Szkół Publicznych Przedszkolu 

Miejskim w Łęknicy 

1. Czy wdrożona innowacja pedagogiczna przyniosła oczekiwane rezultaty w 

zakresie podniesienia jakości pracy przedszkola? 

a. TAK 

b. NIE 

2.Czy wdrożona innowacja pedagogiczna wpłynęła na umiejętności 

dzieci? 

a. TAK 

b. NIE 

3. Czy Pani zdaniem dzieci chętnie uczestniczyły w prowadzonej 

innowacji? 

a. TAK 

b. NIE 
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4. Czy wdrożona innowacja wpłynęła na podniesienie umiejętności 

nauczyciela w zakresie planowania, stosowania nowatorskich 

rozwiązań oraz ewaluowania prowadzonych działań? 

a. TAK 

b. NIE 

 

 

6 .Czy oczekuje Pani kontynuacji innowacji pedagogicznej w następnych 

latach? 

a. TAK 

b. NIE 

                                                    DZIĘKUJĘ 

 

 


