Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej
w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

Temat innowacji: „Kolorowo, ciekawiej z uśmiechem na twarzy… obchody nietypowych
świąt w przedszkolu”
Autorzy innowacji: Emilia Ziętkowska, Anna Wójtowicz
Założenie innowacji
Innowacja pedagogiczna „Kolorowo, ciekawiej z uśmiechem na twarzy… obchody
nietypowych świąt w przedszkolu” pozwoli na uatrakcyjnienie pracy z dziećmi a także
sprzyjać będzie wszechstronnemu rozwojowi przedszkolaków. Nietypowe święta bardzo
często są impulsem do zwrócenia uwagi na sprawy ważne, powodują, że nie przechodzimy
obok nich obojętnie. Niech ten dzień będzie super zabawą.
Zakres innowacji
Zakres treści programu jest dostosowany do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
Realizacja programu będzie trwała od października 2019 roku do maja 2020 roku. Raz
w miesiącu będziemy organizować zajęcia w danym kolorze, które będą związane z
obchodami nietypowego święta. W związku z tym w danym dniu dzieci będą mogły ubrać się
na odpowiedni kolor (mogą to być również elementy ubioru). Podsumowaniem dnia będzie
praca plastyczna wykonana wybraną techniką z zachowanie tematyki obchodnego święta oraz
odpowiedniej kolorystyki.
Cele innowacji
Cel ogólny:
Głównym celem innowacji

jest podejmowanie różnorodnych działań dotyczących

poznawania, nazywania kolorów, zabaw z kolorami. Działania te będą realizowane podczas
wybranych nietypowych uroczystości przedszkolnych.
Cele szczegółowe:
–

utrwalanie umiejętności rozpoznawania kolorów;

–

stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci;

–

stworzenie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy,
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–

integrowanie dzieci młodszych i starszych podczas wspólnej zabawy,

–

uwrażliwianie na piękno otaczającego świata,

–

rozbudzanie i ukierunkowanie aktywności dzieci,

–

udział w nietypowych uroczystościach przedszkolnych.

Treści kształcenia
➢ Październik 10.10.2019 czwartek - Święto Drzewa (zielony)
Dzień zielony – Dzień Drzewa taki był temat który został zrealizowany 10.10.2019 we
wszystkich grupach w przedszkolu. Tego dnia dzieci ubrane były na zielono gdzie odbyły się
zajęcia związane z tematyką drzew, dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla
człowieka, zwierząt i przyrody. Poznały także etapy wzrastania drzewa, brały udział w
zabawach ruchowych, odgrywały scenki pantomimiczne na temat „Zdrowe drzewo – chore
drzewo”. W ogrodzie przedszkolnym brały udział w zabawach badawczych: szukały swojego
przyjaciela wśród drzew, nadawały imiona drzewom, mierzyły pień drzewa. Na koniec
wykonały pracę plastyczną zgodnie z tematem i instrukcją.
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➢ Listopad 10.11.2019 niedziela – Dzień Jeża (brązowy)
Dzień brązowy – Dzień Jeża to kolejny temat realizowany w listopadzie. Dzień jeża
przypada 10.11.2019 (w niedzielę), natomiast w naszym przedszkolu realizowany był
7.11.2019. Tego dnia dzieci ubrane były w kolorze brązowym. Poprzez zagadki o brązowych
zwierzętach dzieci utrwaliły kolor brązowy a podczas zajęć dydaktycznych dzieci miały
okazję poszerzyć oraz utrwalić swoją wiedzę dotyczącą sposobu życia jeży w ich naturalnym
środowisku poprzez wysłuchanie opowiadania o tych zimowych śpiochach. Nie zabrakło
wiersza „Jeż” H. Zdzitowieckiej, zabaw ruchowych oraz zabaw przy piosenkach o jeżach.
Podczas zajęć plastycznych zostały wykonane jeże różnymi technikami.
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➢ Grudzień 6.12.2019 piątek – Mikołajki (czerwony)
W grudniu obchodziliśmy kolejny nietypowy dzień - Dzień czerwony – Mikołajki, który
obchodzony był 6.12.2019. Tego dnia na dzieci czekała niespodzianka – list od Św. Mikołaja
a w nim zawarte były zadania – zabawy do zrealizowania. Strój Mikołaja, jest koloru
czerwonego, dlatego dzieci ubrane były na czerwono. Wszystkie dzieci poznały historię Św.
Mikołaja, brały udział w zabawach ruchowych do piosenki „Święty Mikołaj zbliża się”,
potrafiły rozwiązywać zagadki o Św. Mikołaju, naśladowały dźwięki wydawane przez
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Mikołaja (o ho ho, hop hop, hej hej, u hu hu), a na koniec wykonały pracę plastyczną dowolną
techniką „Portret Mikołaja”.
Również tego dnia dzieci z grupy Serduszka i Smerfy udały się do wioski garncarskiej
w Kamionce koło Nidzicy. Dzieci po przyjeździe do wioski zaraz na samym początku pobytu
udały się do świątecznej Chatki Mikołaja. Każde dziecko wcieliło się w pomocnika Mikołaja
i od niego samego otrzymało imienną kartę ze świątecznymi życzeniami. Po wizycie
u Mikołaja wszyscy udali się do Fabryki Zabawek by przygotować świąteczny upominek dla
najbliższych, a była nim własnoręcznie pomalowana bombka. Po pracy nastąpił odpoczynek
w miejscowej sali kinowej, gdzie odbyła się projekcja filmu o tematyce świątecznej.
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➢ Styczeń 20.01.2020 poniedziałek – Światowy Dzień Śniegu (biały)
Dzień biały – Dzień Śniegu to dzień który obchodziliśmy w naszym przedszkolu 17.01.2020
a dzieci były ubrane na biało. „Śniegowa” tematyka towarzyszyła dzieciom w czasie
wszystkich aktywności. Oglądając film edukacyjny, odpowiedzieliśmy na pytanie: „Dlaczego
sypie śnieg?” Tegoroczna zima płata nam figle, raz jest ciepło, a raz mroźno ale nie ma
śniegu. Dlatego dzieci poznały sposoby jak można zrobić „sztuczny śnieg” (z pianki do
golenia z sodą, z pianki do golenia z mąką ziemniaczaną,

z wypełnieniem pieluchy

jednorazowej) z którego mogli lepić co tylko chcieli! Na dodatek przy lepieniu śnieżek i
bałwanków nie marzły im rączki. Zabawa była wspaniała! Na zakończenie wszystkie dzieci
wykonały dowolną pracę plastyczną: kolorowanie kredkami świecowymi szablonów
śnieżynek, tworzenie zimowego obrazka na niebieskim tle z białego papieru, malowanie
farbami śnieżynek.
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W kolejnych miesiącach będą realizowane następujące nietypowe święta w przedszkolu:
Luty 17.02.2020 poniedziałek – Dzień Kota (czarny)
„Dzień czarny – Dzień Kota”
Marzec 18.03.2020 środa – Międzynarodowy Dzień Słońca (żółty)
„Dzień żółty – Dzień Słońca”
Kwiecień 4.04.2020 sobota – Dzień Marchewki (pomarańczowy)
„Dzień pomarańczowy – Dzień Marchewki”
Maj 15.05.2020 piątek Dzień Niezapominajki (niebieski)
„Dzień niebieski – Dzień Niezapominajki”

Więcej zdjęć z realizacji innowacji pedagogicznej zobaczyć można na stronie internetowej
naszego przedszkola www.przedszkole4dzialdowo.pl w zakładce – galeria.
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