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Opis zasad innowacji

1. Tytuł  innowacji:

„Otwórz książkę i poczuj magię bajki”

2. Typ innowacji: innowacja metodyczno- organizacyjna

3. Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 910)  

Ustawa z 14.12.2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) 

– art. 15 punkt 29b

4. Opis innowacji: 

        Książka  jest  podstawowym narzędziem w pracy nauczyciela.  Każdy,  kto chce uczyć  swoich

wychowanków musi  być niezwykle aktywnym, kreatywnym i  systematycznym nauczycielem. Na

nas  spoczywa  odpowiedzialność  i  obowiązek  przekazania  naszym  dzieciom  wszystkiego,  co

niezbędne, by się rozwijały. Mądry nauczyciel to taki, który „zaraża” dzieci swoją pasją, bo przecież

ten zawód powinien nią być. Dla nas jest.

 Praca z książką w przedszkolu jest doskonałym źródłem wiedzy i przeżyć dziecka. Dociera do niego

w każdym potrzebnym momencie jego życia.  Rozbudza chęć do poznawania nowych rzeczy oraz

wspomaga rozwój emocjonalny, estetyczny i moralny. To dzięki niej skłaniamy dzieci do rozwijania 

i  poszerzania  słownictwa,  wypowiadania  się  na  podstawie  ilustracji,  pobudzania  wyobraźni,

kreatywności i twórczości. W dobie multimedialnego dzieciństwa przedszkole odgrywa ogromną rolę

w zaszczepieniu w dzieciach miłości do książek, poznaniu ich wartości i przydatności w życiu.

        Pierwszym  etapem  realizacji  naszego  projektu było  założenie  w  roku  szkolnym  2019/2020

biblioteczki   przedszkolnej. Zamysł działania naszej biblioteki  był prosty: zabierz, przeczytaj, oddaj.

Pierwszy rok działania  pokazał,  że  system dobrze  się  sprawdzał,  a  w bibliotece  przez  cały  okres

przybywało  nowych pozycji,  co  umożliwiło naszym przedszkolakom dostęp  do  różnych  książek 

o  tematyce  dziecięcej.  Stąd  też  pojawił  się  pomysł opracowania  i  wdrożenia w  roku  szkolnym

2020/2021  innowacji  pedagogicznej  pt.  ,,Otwórz  książkę  i  poczuj  magię  bajki’’.  Wierzymy,  że

przyczyni się ona do upowszechniania czytelnictwa wśród przedszkolaków oraz zachęci rodziców do

czytania dzieciom różnych książek.

5. Czas trwania innowacji: rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022

6. Zakres innowacji:

Programem innowacyjnym objęte  zostaną dzieci  z  oddziału integracyjnego „Misiaki”  oraz dzieci  

z oddziału „Zajączki”. 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_1_o_0_a_1_u_0_p_18_l_0_i_0


7. Cele innowacji:

GŁÓWNE:
1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

2. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

3. Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.

SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie utworów literatury dziecięcej (opowiadań, bajek, wierszy, baśni i legend). 

2. Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu 

dziecka.

3. Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.

4. Włączenie rodziców w życie przedszkola.

5. Rozwijanie mowy, wyobraźni, pamięci.

6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.

7. Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.

8. Wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek.

9. Rozbudzanie ciekawości świata.

10. Wspomaganie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i wychowawczego.

11. Wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich.                                                  

8. Przewidywane efekty:

Zakłada się, że w wyniku realizacji innowacji wzrośnie zainteresowanie czytelnictwem wśród dzieci 

i rodziców.  Dzieci i rodzice chętniej  spędzą czas z książką co wzmocni więzi rodzinne. 

Dziecko biorące udział w zajęciach:

 chętnie słucha bajek czytanych przez nauczyciela i rodzica,

 nabiera pewności siebie, wyzbywa się lęków,

 rozwija zainteresowania czytelnicze,

 chętnie sięga po książkę, wypożycza ją do domu,

 zna wygląd i przeznaczenie biblioteki,

 doświadcza radości ze współpracy z rodzicem,

 utożsamia się z bohaterami bajek,

 szanuje książki swoje i innych,

 kształtuje i utrwala prawidłowe zachowania, umiejętności pracy w grupie.



9. Harmonogram przebiegu innowacji.

L.p. Podejmowane działania Termin realizacji Uwagi
1. Zapoznanie dzieci i rodziców z innowacją – 

umieszczenie informacji na stronie internetowej 
przedszkola i na tablicy informacyjnej.

wrzesień 2020r.

2. Kontynuacja biblioteczki przedszkolnej „Za-
bierz, przeczytaj, oddaj”  założonej w roku 
szkolnym 2019/2020 – możliwość wypożycza-
nia książeczek przez dzieci do domu.

cały okres trwania in-
nowacji

3. Powiększanie księgozbioru o nowe propozycje,
dzięki ofiarności dzieci i ich rodziców.

cały okres trwania in-
nowacji

4. „ Chcecie bajkę , oto bajka…” - codzienne czy-
tanie literatury dziecięcej przez nauczycielki.

cały okres trwania in-
nowacji

5. Wycieczka do biblioteki – zapoznanie dzieci 
z wyglądem biblioteki i możliwością wypoży-
czenia książek.

cały okres trwania in-
nowacji

 

6. „Nasza książeczka” – wykonanie grupowej 
książeczki z rysunków dzieci.

grudzień 2020r.
maj 2021r.

7. Spotkanie czytelnicze - zaproszenie autorki 
książeczek i wierszyków dla dzieci Pani Moni-
ki Czoik – Nowickiej.

grudzień 2020r.

8. Bal karnawałowy-  w krainie baśni. styczeń/luty 2021r.

9. Obchody Światowego Dnia Poezji
„ poezja dziecięca ”– dorośli czytają wiersze 
polskich poetów dla dzieci, np. J. Brzechwy, 
J. Tuwima.

marzec 2021r.

10. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – 
czytanie baśni Hansa Christiana Andersena. 
Wykonanie wystawki prac na korytarzu przed-
szkolnym.

kwiecień 2021r.

11. „Piknik z książką”- czytanie dzieciom książek 
na świeżym powietrzu.

od kwietnia 2020r. do
czerwca 2020r.

12. Zorganizowanie konkursu artystycznego dla 
dzieci niepełnosprawnych „Wierszem malowa-
ne”.

maj 2021r.

13. „Magiczna gimnastyka”-  zajęcia ruchowe 
o bajkowej tematyce.

raz w miesiącu

14. Bajkoterapia połączona z arteterapią 
i muzykoterapią.

cały okres trwania in-
nowacji

15. „Spotkanie z bajką” – wyjazd do Teatru Roz-
rywki w Chorzowie.

cały okres trwania in-
nowacji

16. Spotkania czytelnicze - współpraca z Panią Be-
atą Kulik kierownikiem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Filia nr 21 w Bykowinie.

cały okres trwania in-
nowacji



17. „Tajemniczy gość” - czytanie bajek przez za-
proszonego gościa.

cały okres trwania in-
nowacji

18. Udział przedszkolaków z grupy Misiaki 
i Zajączki w dbaniu o porządek w biblioteczce 
przedszkolnej.

cały okres trwania in-
nowacji

10. Ewaluacja.

Ocena  efektywności  prowadzonych  działań  dokonywana  będzie  w  trakcie  trwania  ewaluacji.

Głównym  celem  ewaluacji  będzie  uzyskanie  odpowiedzi  na  pytanie,  czy  cele  programu  zostały

osiągnięte  i  czy  program  może  być  kontynuowany. Ewaluacja  dokonana  zostanie  na  podstawie

spontanicznej  obserwacji  dzieci  w  trakcie  zajęć  oraz  zamieszczanie  zdjęć  na  stronie  internetowej

przedszkola.

Po zakończeniu innowacji i podsumowaniu wniosków rezultaty działań zostaną przedstawione: 

 dyrektorowi przedszkola,

 nauczycielom przedszkola.

Autorzy innowacji:

Katarzyna Muzykant  - nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta 

pedagogiczny                                             

Sabina Poloczek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny  

Elżbieta Markiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego,  osoba wspierająca rozwój ruchowy 

dziecka                                                                         
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