
 

 

Raport z innowacji pedagogicznej 

„Język literacki już w przedszkolu”. 

 

 

 



Podsumowanie innowacji pedagogicznej  

„Język literacki już w przedszkolu” realizowany w 

Przedszkolu Miejskim w Łęknicy  

w latach 2012/2013, 2013/2014. 



 Język idzie w parze z wieloma ludzkimi funkcjami - korzystamy z niego w myśleniu, 

rozwiązywaniu problemów, rozmowach. By dziecko stało się biegłym użytkownikiem języka musi 

przyswoić sobie zarówno słownictwo, jak i reguły językowe. W wieku przedszkolnym powinno już 

dysponować określonym zasobem słów, znajomością zasad gramatycznych pozwalających mu na 

sprawne komunikowanie się w sprawach codziennych. Realizując innowację pedagogiczną „Język 

literacki już w przedszkolu” staraliśmy się pobudzić dzieci do aktywności językowej, stwarzać 

okazje do swobodnego wypowiadania się, stymulować rozwój mowy działając na emocje, bowiem 

to co dziecko czuje jest najlepiej uzewnętrzniane w wypowiedzi językowej. Prowadziliśmy szereg 

ćwiczeń i zabaw językowych, a w proces rozwijania umiejętności komunikowania się przez dzieci 

włączaliśmy rodziców. To właśnie rodzice wspierali nas w największym stopniu w innowacyjnych 

działaniach językowych mając na uwadze, że osiągnięcie przez ich dzieci odpowiedniego poziomu 

sprawności w zakresie komunikowania się z otoczeniem warunkuje ich dobre funkcjonowanie w 

roli przyszłego ucznia.  

 

 Dziękujemy rodzicom za wsparcie i zaangażowanie i pomoc 

Nauczycielki S. Mędrek, A. Szymczyk, J. Miedzińska 

 



 Opracowana przez nas innowacja ,,Język literacki już w przedszkolu” realizowana 

była przez okres dwóch lat. Harmonogram działań innowacyjnych zawierał 

propozycje różnorodnych form do realizacji przez nauczycielki oraz dzieci z różnych 

grup wiekowych. Objęte jej oddziaływaniem zostały dzieci z trzech oddziałów:  

3-latki, 5-latki oraz 5-6-latki. Czas realizacji innowacji trwał od października 2012 do 

czerwca 2014.  



 Rozbudzanie wyobraźni oraz wrażliwości językowej dzieci 

poprzez kontakt z językiem literackim. 

 Stymulowanie rozwoju mowy i języka dziecka w oparciu o 

aktywność własną oraz zdolności  dzieci - osiąganie przez 

dzieci wszechstronnego rozwoju językowego. 

 Budzenie świadomości językowej dzieci. 

 



 Aktywizujące – nastawione na odkrywanie, poszukiwanie i działanie 

przez dziecko. 

 Ekspresyjne – sprzyjające rozwijaniu umiejętności werbalnych, 

wyrażania odczuć, przeżyć, emocji za pomocą język. 

 Dramowe i inscenizacyjne – ułatwiające spontaniczne, niereżyserowane 

odtwarzanie ról, rozwijające kreatywność i wyobraźnię. 

 Słowne – takie jak: opowiadanie, rozmowa, nauka tekstu, instrukcja, 

objaśnienie. 

 Oglądowe – wzór, pokaz.   

 



 zabawy i ćwiczenia logopedyczne 

 ćwiczenia oddechowe 

 czytanie dzieciom prozy i poezji 

 ćwiczenia z wykorzystaniem określeń poetyckich 

 zabawy twórcze 

 zabawy inscenizacyjne 

 zabawy i gry dramowe 

 zabawy z elementami pantomimy 

 przedstawienia  teatralne 

 wycieczki 

 uroczystości przedszkolne 

 



1. ORGANIZACJA SALI I CELOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI. 

 
 Realizacja innowacji pedagogicznej wymagała odpowiedniego zagospodarowania 

przestrzeni, doboru materiałów i pomocy. Przy wsparciu rodziców, dzięki akcji 

„Gazetka za książeczkę” powstały bogato wyposażone kąciki książki o różnorodnej 

tematyce. W salach przedszkolnych zorganizowano kąciki teatralne, w których 

gromadzone były rekwizyty do zabaw teatralnych: kukiełki, pacynki, dekoracje.  



2. UPOWSZECHNIENIE AKCJI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. 

 Nasze przedszkole od kilku lat aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Cała 

Polska czyta dzieciom”. W ramach działań innowacyjnych zapraszaliśmy chętnych 

rodziców do wspólnego czytania dzieciom bajek, baśni, opowiadań, wierszy 

ulubionych autorów. Do akcji przyłączyli się również dziadkowie, pracownicy Urzędu 

Miejskiego, biblioteki szkolnej oraz miejskiej, uczniowie gimnazjum. 



2. UPOWSZECHNIENIE AKCJI „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. 



3. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ. 

 Nasze przedszkole zachęcało dzieci do korzystania z miejscowej biblioteki. 

Przedszkolaki miały okazję do zapoznania się z wyposażeniem biblioteki 

oraz pracą bibliotekarza. Czytanie wypożyczonych bajek uprzyjemniało 

wszystkim czas spędzony w przedszkolu. 



3. NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ. 



4. MAŁY TEATR W PRZEDSZKOLU. 

 W czasie zajęć innowacyjnych dzieci poznawały różnorodne formy 

teatralne poprzez udział w spektaklach, widowiskach przygotowanych i 

zaprezentowanych przez aktorów oraz nauczycieli. Przedstawiono dzieciom 

teatr lalkowy, teatr cieni, pantomimę, teatr żywego aktora. Wszystkie 

zaproponowane formy teatralne stanowiły doskonałą inspirację do 

podejmowania przez dzieci zabaw teatralnych, swobodnych dialogów, 

rozmów z użyciem rekwizytów, kukiełek, pacynek. 



4. MAŁY TEATR W PRZEDSZKOLU. 



5. ORGANIZOWANIE PRZEDSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH 

KONKURSÓW POETYCKICH. 

 „Witajcie w naszej bajce..” pod tym hasłem odbył się  w naszym  przedszkolu 

konkurs poetycki , w którym dzieci z poszczególnych grup zaprezentowały swe 

umiejętności recytatorskie deklamując wiersze znanych i lubianych autorów- Juliana 

Tuwima, J. Brzechwy, D. Wawiłow i innych. Laureaci konkursu otrzymali nagrody w 

postaci książek. „Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski” to kolejne 

przedsięwzięcie innowacyjne, w którym wzięły udział dzieci z zaprzyjaźnionych 

przedszkoli: Z Nowych Czapli, Trzebiela, Tuplic i Niwicy. 



5. ORGANIZOWANIE PRZEDSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYCH 

KONKURSÓW POETYCKICH. 



6. PIKNIK RODZINNY POD HASŁEM  

„POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO”. 

 Przy szerokim wsparciu rodziców odbył się w naszym przedszkolu piknik rodzinny z okazji Dnia 

Dziecka. W tym dniu rodzice sprawili dzieciom niezwykłą niespodziankę wystawiając prawdziwy 

spektakl teatralny pt. „Królewna Śnieżka i ośmioro krasnoludków”. Sztuka teatralna okazała się 

dużym przedsięwzięciem, dlatego też chętni, odważni i utalentowani rodzice przy wsparciu 

nauczycielek prowadzących innowację powołali grupę teatralną a przygotowywanie  przedstawienia 

zajęło im wiele tygodni. Podczas pikniku rodzinnego odbył się również „Kiermasz używanej 

książeczki”, podczas którego można było nabyć używane bajeczki i książki przyniesione przez 

rodziców. Piknik był okazją do rozstrzygnięcia konkursu na najciekawszy utwór wierszowany 

własnego autorstwa. Dostarczone przez rodziców i dzieci wiersze zostały wyeksponowane i 

zaprezentowane na specjalnej tablicy, najpiękniejsze i najciekawsze zostały nagrodzone.   

 

 



6. PIKNIK RODZINNY POD HASŁEM  

„POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO”. 



6. PIKNIK RODZINNY POD HASŁEM  

„POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO”. 



6. PIKNIK RODZINNY POD HASŁEM  

„POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO”. 



7. PROWADZENIE ZABAW I ĆWICZEŃ Z WYKORZYSTANIEM  

OKREŚLEŃ POETYCKICH 

 Przez cały okres trwania innowacji odbywały się systematyczne zabawy i ćwiczenia 

doskonalące umiejętności językowe dzieci - tworzenia, stosowania  określeń 

poetyckich w sytuacjach typowych i swobodnych wypowiedziach (epitety, 

porównania, zdrobnienia, zgrubienia, personifikacje, onomatopeje). Dzieci uczyły się 

tworzenia własnych zakończeń bajek, wymyślania własnych historyjek, nadawania 

tytułów opowieściom. 

 



Metody wykorzystane w ewaluacji innowacji: 

 obserwacja dzieci  

(ich działań, szczególnie podczas zabaw i zajęć innowacyjnych) 

 rozmowy z dziećmi 

 wywiady 

 ankietowanie 

 rozmowy z rodzicami 

 przedstawienia 

 konkursy o charakterze poetyckim 

 



 Opinie dzieci, obserwacja zaangażowania dzieci w działania 

innowacyjne.  

Z obserwacji oraz rozmów z dziećmi  wynika, że wszystkie zaproponowane formy 

realizacji innowacji pedagogicznej spotkały się z szeroką aprobatą 

przedszkolaków. Największą popularnością cieszyły się przedstawiane dzieciom 

teatrzyki, inscenizacje i spektakle. Dużą radość i ogromną ilość emocji dostarczyło 

dzieciom przedstawienie „O Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”  

w wykonaniu rodziców oraz teatr w wykonaniu nauczycielek „Wyprawa po deszcz”. 

Dużym uznaniem cieszyły się również spotkania z rodzicami i udział w akcji „Cała 

Polska czyta dzieciom”. Obserwując zabawy dzieci inspirowane teatrem, 

książeczką zauważyć można zwiększenie aktywności dzieci, chęci do twórczych 

zabaw językowych z wykorzystaniem kukiełek, pacynek i akcesoriów teatralnych.  

 



 Opinie rodziców, ocena działań innowacyjnych poprzez zastosowanie 

kwestionariusza ankiety, wywiady, rozmowy. 

 Dokonując ewaluacji innowacji „Język literacki już w przedszkolu” 

uwzględniliśmy również opinie zaangażowanych w jej realizację rodziców. Z analizy 

ankiet, rozmów, wywiadów oraz własnych spostrzeżeń wynika, że zdecydowana 

większość rodziców w szerokim zakresie włączyła się w różne formy działań 

innowacyjnych. Najczęściej wymieniane i najbardziej atrakcyjne były wspólne 

przygotowania i  wystawienie  sztuki teatralnej dla dzieci „O królewnie Śnieżce” oraz 

udział rodziców w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Pozytywną opinią cieszyły się 

również konkursy poetyckie dla rodziców i dzieci. Zupełnie nową i interesującą formą 

okazał się być warsztat dla rodziców „Mamo tato pobaw się ze mną zabawy językowe i 

literackie w domu i przedszkolu”. Zdaniem rodziców największym zainteresowaniem 

wśród dzieci cieszyły się inscenizacje, teatrzyki oraz wspólne czytanie książek w miłej i 

radosnej atmosferze. Dużo wrażeń dostarczyły przedszkolakom wycieczki do biblioteki i 

wypożyczanie nowych książeczek.  



 Uznano, że wszystkie założone cele zostały zrealizowane, a zajęcia i zabawy 

literacko-językowe przyniosły dzieciom wiele korzyści. Zdecydowana większość 

rodziców stwierdziła, że prowadzone przez dwa lata działania innowacyjne wpłynęły 

na jakość wypowiedzi dzieci i efektywność komunikowania się w różnych sytuacjach, 

znacznie wzbogaciły zasób słownictwa. Dzięki systematycznym kontaktom dzieci z 

literaturą odpowiednio dostosowaną i dobraną do możliwości percepcyjnych dzieci 

zauważa się zwiększoną chęć i motywację do aktywnego słuchania  bajek, baśni i 

opowiadań. Część rodziców uznała, że różnorodne  formy aktywności językowej 

stosowane w przedszkolu wpłynęły znacząco na pomysłowość i twórczą inwencję 

dzieci. Z sugestii i opinii rodziców wynika, że ważnym elementem wspólnych działań 

była integracja, bliższe poznanie się w społeczności rodziców, współpraca i 

partnerstwo w realizacji zamierzeń przedszkola i środowiska rodzinnego. Wszyscy 

ankietowani rodzice wyrazili chęć udziału w podobnych przedsięwzięciach. W związku 

z tak pozytywnymi opiniami w dalszym ciągu zachęcać będziemy naszych rodziców 

do angażowania się w podobne działania placówki w roku szkolnym 2014 / 2015. 


