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OPIS INOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

1. Tytuł innowacji pedagogicznej: „Bajki – rysowajki” -  sposobem na 

rozwiązywanie trudności emocjonalno-społecznych dzieci 

2. Autor: Angelika Dąbek - nauczyciel wychowania przedszkolnego  

 Celina Kitowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego   

3. Typ innowacji: metodyczna, programowa, organizacyjna 

4. Miejsce realizacji: Przedszkole w Trąbkach Wielkich 

5. Zasięg innowacji: dzieci 3,4,5,6 - letnie 

6. Czas realizacji: 01.09.2016r. - 30.06.2019r. 

7. Koszty realizacji: nauczyciele w swoim zakresie przygotowują pomoce 

dydaktyczne. Przedszkole dysponuje kserokopiarką i komputerem, co stwarza 

możliwość drukowania i powielania niezbędnych materiałów dydaktycznych. W 

trakcie pracy nauczyciel będzie korzystał z dostępnych środków dydaktycznych 

(tablica interaktywna, CD, książki, materiały plastyczne). 

8. Podstawa prawna: 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 

publiczne szkoły  i placówki (Dz.U. z 2002r., nr 56, poz. 506 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                               

w    poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Idea innowacji pedagogicznej 

 

 Dziecko przekraczając próg przedszkola targane jest różnymi emocjami. 

Przystosowanie się do zasad i norm panujących w przedszkolu, adaptacja w nowym 

środowisku,  rozłąka z rodzicami, nowi koledzy – to wszystko sprawia, że dziecko 

w nieznanym otoczeniu czuje się samotne i boi się tego, co nowe. Jest to całkowicie 

zrozumiałe i nieuniknione. Podobnie dzieje się, kiedy w trakcie edukacji przedszkolnej 

w rodzinnym otoczeniu dziecka zdarzają się lub trwają sytuacje, z którymi dziecku jest trudno 

sobie poradzić (rozwód rodziców, pojawienie się rodzeństwa, odejście kogoś bliskiego, pobyt 

w szpitalu itp.). W tych sytuacjach dziecku bardzo często towarzyszy lęk, niepewność, strach. 

Dzieci nie znają sposobów radzenia sobie z takimi emocjami, ani słów określających ich 

przeżycia. Nie potrafią zwrócić się do dorosłych o pomoc, tkwiąc w pułapce własnych 

negatywnych emocji i  dezaprobaty otoczenia. Trafne rozpoznanie i skuteczne rozwiązanie 

takich problemów jest szczególnie cenną umiejętnością nauczycieli. Pozwala nie tylko 

pomagać w konkretnych przypadkach, lecz buduje zaufanie rodziców i wysoką reputację 

kadry przedszkola. 

Aby pomóc takim dzieciom, pomóc zrozumieć im trudności i problemy, jakie je 

otaczają, pomóc im zaakceptować nowe sytuacje oraz swoją rolę w tym wszystkim, 

postanowiłyśmy stworzyć program, który pomoże nie tylko dzieciom, ale także ich rodzicom 

nabyć umiejętności dzięki którym łatwiej będzie poradzić sobie w nowych sytuacjach. 

Jedną z niewielu metod redukujących lęk, niepewność, strach u dzieci jest 

bajkoterapia, czyli mówiąc najprościej – terapia przez bajki. Wspomagać tę metodę będzie 

metoda arteterapii, która jest metodą zwalczania negatywnych emocji poprzez sztukę. 

Łącząc te dwie metody liczymy na podwójny efekt naszych działań. Dodatkowy 

działaniem niwelującym negatywne emocje, a budującym pozytywne, będą masażyki 

relaksacyjne wykonywane przez dzieci i rodziców. Ma to na celu wzmocnienie więzi 

rodzinnych. 

 

II. Rodzaj innowacji: 

 

 programowa, 

 metodyczna, 

 organizacyjna. 

 



 

III. Zakres innowacji: 

 

 innowacją objęte będą dzieci 3,4,5,6 – letnie w zależności od tego, którą grupę     

w danym roku dostaniemy pod opiekę, 

 innowacja będzie dotyczyła wybranych zajęć edukacyjnych, realizowanych w 

ramach podstawy programowej, poszerzając je o treści zawarte w programie 

innowacji. 

 

IV. Cele innowacji: 

a) cele ogólne: 

 umiejętność  rozwiązywania  problemów  emocjonalnych  oraz  budowanie 

pozytywnego  obrazu  siebie  i  świata,   

 wsparcie  rozwoju osobowości dziecka ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

 zmiany w zachowaniu dzieci, 

 umacnianie poczucia własnej wartości, 

 uczenie skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,  

 wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa poprzez bycie w grupie, 

 kształtowanie pożądanych postaw społecznych, 

 poznanie znaczenia więzi przyjaźni, 

 kształtowanie samodzielności konsekwencji w działaniu,  

 zdobywanie umiejętności rozwiązywania problemów, 

 współpraca  z  rodzicami  dzieci niepełnosprawnych (intelektualnie i ruchowo) 

w zakresie nabywania przez nich umiejętności przygotowania swojego dziecka do 

życia w społeczeństwie, 

 budowanie pozytywnych relacji w rodzinie, 

 motywacja  dziecka  do  działań,  twórczego  myślenia  i  kreatywnego 

rozwiązywania problemów. 

 kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania  

 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego 

indywidualnych zdolności twórczych, 

 pobudzanie kreatywności dziecka, odkrywanie przyjemności tworzenia, 

cieszenie się uzyskanym efektem. 



V. Przewidywane efekty 

 

DZIECKO: 

 z uwagą słucha utworu, 

 potrafi opowiedzieć własnymi słowami treść utworu,  

 rozróżnia pozytywne i negatywne postaci utworu, 

 potrafi się wyciszyć, 

 uczy się samodzielnie rozwiązać problem, 

 potrafi poradzi sobie w sytuacji lękowej, 

 odreagowuje  napięcie, 

 rozwija wyobraźnię, 

 uwrażliwia się na przeżycia emocjonalne, 

 rozwija tzw. „małą motorykę”, czyli możliwości i umiejętności manualne,  

 kształtuje percepcję wzrokową , słuchową, 

 kształtuje śmiałość wypowiedzi plastycznej, 

 rozwija uzdolnienia plastyczne, 

 niweluje w sobie poczucie lęku, 

 rozwija zainteresowania i uzdolnienia artystyczne, 

 podnosi poziom samoakceptacji, 

 rozładowuje negatywne napięcia, emocje i agresję. 

 

 Dziecko bardzo często reaguje agresją na trudna dla siebie sytuacje. Poniższe działania 

opisane w programie mają na celu przede wszystkim zniwelowanie agresywnego zachowania 

wobec innych dzieci, rodziców oraz samych siebie.  

 

VI. Opis innowacji - treści dydaktyczne 

 

 Bajkoterapia to metoda, którą wykorzystuje się do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bajkoterapię stosuje się w psychoterapii, terapii 

pedagogicznej i arteterapii. Jest ona wykorzystywana w pracy z dziećmi wymagającymi 

wsparcia ze strony osób trzecich. Realizuje się ją poprzez czytanie dzieciom, bądź ich 

samodzielną lekturę, właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej. Wśród bajek 

terapeutycznych można wyszczególnić takie grupy jak bajki psychoterapeutyczne, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajka_terapeutyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajka_terapeutyczna


psychoedukacyjne oraz relaksacyjne. Każda z nich dedykowana jest dzieciom z innymi 

problemami. 

Bajkoterapia ma na celu pomóc dzieciom przezwyciężyć lęki związane z różnego typu  

sytuacjami. Wykorzystuje się do tego odpowiednio dobrany tekst, który ma spowodować 

pozytywne myślenia u dziecka. Dziecko zaczyna rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, 

a także przyczyny. Literatura dostarcza też właściwe wzorce postępowania. Sprawia, że dzieci 

zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, i w którym przestają czuć się samotnie. 

Książka pełni różnorakie funkcje. Treści w niej zawarte pozwalają na zdobycie takich 

umiejętności, które umożliwią zrozumienie nowych lub trudnych sytuacji. Stają się 

podpowiedzią do tego, jak sobie radzić. Opowieść, która kończy się dobrze oraz pozytywny 

bohater, z którym utożsamia się dziecko, pomagają dziecku podnieść poczucie własnej 

wartości. Sytuacja, która w oczach dziecka była nie do przejścia, staje się możliwa do 

pokonania. Dziecko uczy się, że nigdy nie należy się poddawać. Zadaniem takich bajek jest 

także pewna forma relaksacji, ograniczenie stresu czy napięcia emocjonalnego, budowanie  

dobrego samopoczucia i nastawienia pozytywnego myślenia.  

 Wyróżniamy 3 rodzaje bajek terapeutycznych: 

 relaksacyjne – których głównym celem jest uspokojenie dziecka, zwłaszcza 

na podstawie wizualizacji  (stosowane głównie przez specjalistów),  

 psychoedukacyjne, 

 psychoterapeutyczne, których celem jest redukcja lęku powstałego w wyniku 

negatywnego doświadczenia, czy też na skutek niewłaściwej stymulacji wyobraźni 

oraz niezaspokojonych potrzeb (stosowana głównie przez specjalistów). 

 

 Arteterapia to wykorzystanie twórczości w celach leczniczych. Każdy bez względu na 

wiek, płeć, swoje aktualne samopoczucie  i światopogląd może korzystać z jej dobrodziejstw, 

bowiem bazą dla arteterapii jest sztuka, która poprzez świadome działania artystyczne 

pozwala na rozwiązanie wielu problemów. Arteterapia wykorzystuje do celów leczniczych 

terapeutyczne formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne. Tak szeroko pojęta sztuka 

daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczeń i emocji                                      

w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia "nie wprost". Obniża napięcie i pomaga 

nazwać problem. Celem działań autoterapeutycznych jest pomoc dziecku w zrozumieniu 

codziennych problemów, poprawy ich wyrazu, interpretacja i rozwój osobowości.  

 

 


