
INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Każde małe dziecko wie, jak na Śląsku żyje się -

innowacja realizowana w Miejskim Przedszkolu nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej

 

Tytuł  innowacji:

„Każde małe dziecko wie, jak na Śląsku żyje się”

Typ innowacji:



Metodyczna

Miejsce wdrażania innowacji:

Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnym, grupy dzieci: Delfinki 3-latki, Sówki 6-latki

5.           Opis innowacji:

Innowacja pedagogiczna „Każde małe dziecko wie, jak na Śląsku żyje się” ma na celu poznanie  historii związanej z naszym regionem oraz rozwijanie

prawidłowej postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.  Bogactwo kulturowe Śląska jest tak ogromne, że trudno jest to wszystko ogarnąć    

i zgromadzić w jednym miejscu. Czasami nawet rodowitym Ślązakom brakuje wiedzy na temat ich regionu. Powyższa innowacja ma być małym 

przewodnikiem po regionie, jego historii i kulturze.  Innowacja pozwoli na zasianie w wychowankach  ziarenka wiedzy o regionie w którym mieszkają

oraz ukształtuje w nich właściwe postawy wobec środowiska naturalnego.

6. Czas trwania innowacji:

od 1 października 2021r. do 30 czerwca 2022r.

1.

7. Zakres innowacji:

Plan działań innowacji przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Będzie realizowany podczas zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 47 z 

Oddziałami Integracyjnymi. Czas zajęć będzie dostosowany do ich formy i odbywać się będzie  w grupach „Delfinki”, i „Sówki”.

8. Cele innowacji:

Cel główny:

 wzbogacenie wiedzy na temat tradycji związanych z Górnym Śląskiem

 kształtowanie właściwych postaw szlachetności



 wzmocnienie edukacji ekologicznej

Cele szczegółowe:

 poznanie historii regionu w którym mieszka

 poznanie tradycji

 oglądanie wystaw i ekspozycji regionalnych

 zapoznanie dzieci z gwarą śląską

 poznanie  piosenek i tańców związanych z naszym regionem

9. Przewidywane efekty:

Podejmowane działania wychowawcze i pedagogiczne zmierzają by przedszkolak dysponował określonymi umiejętnościami i obiektywnie promował 

swój region i kraj oraz znał możliwości dbania o środowisko naturalne.

Dziecko  biorąc udział  w zajęciach:

 współdziała w grupie i z drugim człowiekiem,

 odczuwa poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie,

  wykazuje zainteresowania swoim regionem i krajem,

 wykonuje i prezentuje swoje prace plastyczne,

 bierze czynny udział w wyjściach i wycieczkach,

 zna tradycje i obrzędy lokalne,

 zna sposoby promujące dbanie o środowisko naturalne



Panele tematyczne:

1. Ludzie wczoraj i dziś,  październik  – listopad:

Raz w tygodniu , przybliżenie dzieciom historii śląska wg opowiadań  Marka Szołtysika  „Śląsk dla dzieci”. Książka napisana po śląsku i po polsku, 

będzie czytana niepowtarzalną metodą przy pomocy pluszowych zabawek poubieranych w historyczne i regionalne stroje. 

2. Obyczaje, tradycje, folklor Górnego Śląska, grudzień – styczeń:

 W tych miesiącach będziemy poznawali gwarę naszego regionu i bydymy  yno godali po ślonsku,  będziemy tworzyć kąciki  regionalne w salach 

„Sówek  i „Delfinków” ,  poznomy co to wyszkubki, trzaskanie porcelany, niedzielny obiad i Barbórkę jako najpopularniejsze śląskie tradycje.

3. Ciekawi ludzie związani z naszym regionem, luty-  marzec:

Według wielu osób z innych regionów, Ślązak prezentowany jest jako „chłop”, który wykazuje się jedynie zdolnościami do pracy, zwłaszcza 

na kopalni lub w hucie. Kobieta zaś to zabiegana gosposia domowa, posłusznie wychowująca dzieci, dogadzająca mężowi. W niektórych rodzinach 

taki schemat wciąż obowiązuje, ale daleko idący rozwój i polepszenie jakości życia sprawiły, że Ślązacy przeszli transformację. Kobiety odnoszą 

sukcesy zawodowe, a młodzież wspina po szczeblach edukacji. W tych miesiącach odwiedzą nas Ślązacy sukcesu.

4. Miejscowości, które warto zwiedzić, kwiecień – maj:

Górny Śląsk to region prężnie rozwijający się. Wbrew przekonaniu o nieciekawych krajobrazach, można wskazać wiele atrakcji czy miejsc godnych 

odwiedzenia. Powietrze jest tutaj czyste, nie brakuje też wielu parków i ogrodów.  W tych miesiącach, jeżeli pozwoli na to stan epidemiologiczny 

chcemy  pojechać  na dwie wycieczki.

5. Ochrona środowiska w naszym regionie, czerwiec:

W naszym regionie ogromny nacisk kładzie się na ochronę środowiska. Dlatego planujemy spotkać się z przedstawicielem ekoinwentyki oraz 

wybrać się na wycieczkę do oczyszczalni ścieków . 



EWALUACJA I MONITORING

Dzieci wykonują określone zadania, a ich wyniki są na bieżąco analizowane przez nauczyciela. Po większości zajęć dzieci wykonują pracę plastyczną, 

która jest eksponowana na gazetce. Ewaluacja zajęć zostanie dokonana na podstawie arkusza obserwacji dzieci podczas zajęć, Podsumowanie 

wniosków i rezultaty zostaną przedstawione dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w postaci sprawozdania, najciekawszych prac plastycznych i zdjęć.

NARZĘDZIA EWALUACJI:

 Karty obserwacji uczestników zajęć

 Arkusz oceny programu dla prowadzących

AUTORZY INNOWACJI:

Irena Sega - nauczyciel wychowania przedszkolnego                                               

Justyna Pawlik -  nauczyciel wychowania przedszkolnego                                                                                                                                    

Hanna Pyka – nauczyciel wychowania przedszkolnego
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