
 

,,Kreatywne  

przedszkolaki” 

 

Kreatywny przedszkolak potrafi myśleć samodzielnie, nie boi 

się wyzwań i wierzy we własne możliwości. Kreatywny przedszkolak 

umie zrobić coś po swojemu, nawet bez wskazania sposobu, tworzy 

rzeczy nowe, ciekawe, wychodzi poza schematy, reguły. 

często jest nieprzewidywalny, ,,robi bałagan”, 

bywa głośny, ale jest pełen wspaniałych pomysłów. 

 

 

 

 

 



Realizację innowacji pedagogicznej pt. „Kreatywny przedszkolak” 

rozpoczęliśmy od października 2016 roku, koniec realizacji zaplanowaliśmy na 

czerwiec 2018 roku. Ponieważ innowacja opracowana została dla dzieci  

z różnych grup wiekowych (3-latków, 5-latków), dlatego też kierunek i 

przebieg zajęć innowacyjnych uwzględnia wiek dzieci, a co za tym idzie ich 

możliwości rozwojowe.  

Realizujemy treści usystematyzowane w 5 blokach : 

 Mały artysta 

 Przedszkolak bada i odkrywa 

Przedszkolak doskonałym mówcą 

Przedszkolak w krainie muzyki 

Doskonały matematyk. 

Mały artysta 

Aby umożliwić przedszkolakom podejmowanie twórczych działań 

plastycznych wygospodarowaliśmy przestrzeń do swobodnych zabaw, 

wyposażyliśmy w materiały plastyczne, wspólnie z dziećmi zaprojektowaliśmy  

,, Skrzynię skarbów Kreatywnego Przedszkolaka”. 

Gromadziliśmy w niej materiały niezbędne do tworzenia. Najczęściej były to 

kartony, niepotrzebne opakowania, nakrętki, plastikowe butelki, pojemniki, 

folie a więc różnorodne materiały odpadowe, które zawsze znajdą ponowne 

zastosowanie. Dzieci poznawały materiał plastyczny, jego nazwę, 

przeznaczenie, poznawały różnorodne faktury papieru. W skrzyni skarbów 

gromadziliśmy również tworzywo przyrodnicze wykorzystywane w czasie 

zabaw plastycznych. Działalność plastyczna łączona była z innymi formami 

aktywności dzieci- muzyka, ruch, zabawa w teatr. Powstały kukiełki, pacynki, 

mini- przedstawienia teatralne. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedszkolak bada i odkrywa 

Samodzielne działania wyzwalają u dzieci najwięcej emocji, emocje sprzyjają 

zapamiętywaniu- najskuteczniej przedszkolaki uczą się na drodze 

samodzielnego doświadczania-to urodzeni odkrywcy. Poznawały  tajemnice 

zjawisk zachodzących  

w przyrodzie o różnych porach roku- przyczyny zmiany ubarwienia i opadania 

liści, przyczyny powstawania śniegu, zjawisko topnienia, zamarzania. 

Dzieci  poznały właściwości wody i powietrza. Eksperymentując przekonały się 

że pod wpływem temperatury woda może przechodzić w różne stany 

skupienia, przyjmować kształt naczynia  

w jakim się znajduje, zmieniać kolor pod wpływem umieszczonych w niej 

kawałków kolorowej bibuły. Sprawdziły jakie produkty rozpuszczają się w 

wodzie. Na przykładzie zabawy „Zaczarowany balon" badały sprężystość 

powietrza. W zabawie badawczej „Wulkan" odkryły jak powstają gazy 

podczas mieszania określonych substancji. Obserwując  „Co pływa, co tonie" 

badały zachowanie różnorodnych przedmiotów umieszczonych w wodzie. 

Przedszkolaki poznały również zjawisko przyciągania i odpychania 

- poprzez zabawy z magnesem poznały właściwości magnesu. 

 

 

 

 



 

 

Przedszkolak doskonałym mówcą 

,, Przedszkolak doskonałym mówcą”- to ciąg działań edukacyjnych  

zmierzających  do rozbudzania u dzieci wrażliwości językowej, wykorzystania 

różnorodnych form języka literackiego do dostarczania dzieciom pozytywnych 

wzorców językowych. Ważnym elementem działań innowacyjnych jest  

aktywne włączenie rodziców w proces edukacyjny najmłodszych- powstał  

,, Klub kreatywnych rodziców”, oraz ,, Klub czytających rodziców”. Chętni 

rodzice biorą udział w akcji ,, Cała Polska Czyta dzieciom”- zapraszani do 

przedszkola prezentują  wybrane przez siebie utwory literackie, bajki, baśnie. 

Rodzice uczestniczyli również  

w warsztatach przedszkolnych pod hasłem ,, Jestem kreatywnym rodzicem”, 

podczas których mieli okazję wzbogacić swą wiedzę na temat sposobów 

rozwijania  

u dzieci umiejętności językowych- poznając szereg ciekawych zabaw i ćwiczeń 

poszerzających zakres umiejętności komunikacyjnych dzieci. Przedstawienia 

teatralne, kukiełkowe, zabawy teatralne, twórcze  

z wykorzystaniem rekwizytów, akcesoriów cieszą się zawsze dużym 

zainteresowaniem dzieci. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności 

artystyczne 

podczas ,, Jasełek” zorganizowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 

wewnątrz przedszkolnym montażu słowno- muzycznym z okazji obchodów 

Święta Niepodległości.  
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Przedszkolak w krainie muzyki 

W salach przedszkolnych powstały kąciki muzyczne wyposażone w gotowe 

instrumenty muzyczne oraz instrumenty nietypowe wykonane z materiałów 

odpadowych przez dzieci. Przedszkolaki poznawały bogactwo dźwięków i 

odgłosów, muzykowały wykorzystując gestodźwięki, przedmioty codziennego 

użytku, nieużyteczne gazety, folie, kartony. Dowiedziały się, że muzyka jest 

wszędzie , trzeba tylko umieć słuchać. Zabawy z piosenką, opowieści 

muzyczno-ruchowe, zabawy z elementami tańca, chustkami, wstążkami 

towarzyszyły dzieciom codziennie.  

W salach przedszkolnych urządzono kąciki muzyczne 

- wydzielono w sali miejsce do gromadzenia różnorodnych instrumentów, 

płyt, akcesoriów do zabaw muzycznych. Każdy przedszkolak chętnie bawi się 

przy muzyce-muzyka uczy słuchać, rozwija wyobraźnię, pamięć, orientację  

w przestrzeni, kształtuje poczucie smaku, odpowiednio dobrana zachęca do 

aktywności, czasem też uspokaja, wycisza  i relaksuje. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Doskonały matematyk  

W nauce matematyki wykorzystywane były sytuacje naturalne- 

gromadzone wspólnie z dziećmi tworzywo matematyczne ( szyszki, kasztany, 

liście….) były okazją do układania rytmów, kształtów geometrycznych, 

klasyfikowania, przeliczania, porównywania. Dzieci samodzielnie wykonywały 

pomoce dydaktyczne do zajęć  

i zabaw. Przyswajanie pojęć matematycznych często połączone było z innymi 

formami aktywności- muzyką, ruchem. Wykorzystywaliśmy również literaturę 

dziecięcą ( bajki, wiersze matematyczne, opowiadania) do projektowania 

zajęć uwzględniających treści matematyczne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


