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Podczas pracy z dziećmi, obcowania z nimi na co dzień 

można zauważyć ich trudności w nawiązaniu kontaktów,

wyrażania swoich uczuć. 

Problemy emocjonalne i komunikacyjne sprawiają, iż dzieci 

są zamknięte w sobie, nie wierzą we własne możliwości nie 

rozumieją norm społecznych, nie radzą sobie 

w   codziennych sytuacjach.



Dzięki zabawowej formie realizacji tej innowacji dzieci 

miały możliwość przed wszystkim rozwijać swoją sferę 

społeczno- emocjonalną. 

Uczył się: 

* rozpoznawać, nazywać, wyrażać swoje emocje, 

* odczytywać je u innych, 

* wyzwalać negatywne emocje w sposób     

adekwatny do sytuacji, 

* rozwiązywać problemy i konflikty w sposób 

społecznie akceptowany.





Drugim założeniem innowacji było promowanie wśród 

dzieci i ich rodziców czytania bajek, baśni, opowiadań, 

wierszyków oraz historyjek jako sposobu na rozwój, 

kształtowanie i zdobywanie wiedzy.  

Dzięki zastosowaniu różnorodnych form oraz metod pracy 

zaplanowane bloki tematyczne, a co za tym idzie również 

cele innowacji pedagogicznej zostały w pełni 

zrealizowane.









DO REALIZACJI CELÓW I ZAŁOŻEŃ INNOWACJI NIEZBĘDNA BYŁA 

OKREŚLONA ORGANIZACJA SALI:

W sali grupy, która brała udział w innowacji był do dyspozycji 

dzieci kącik wyciszenia „oaza spokoju”– (kącik relaksacyjno-

wyciszający)- specjalnie wyodrębnione miejsca w sali, gdzie 

dzieci mogły się odprężyć, zrelaksować, wyciszyć, pooglądać 

książki. 

Przedszkolaki zachęcane były również do popołudniowego 

odpoczynku „W królestwie cicho-sza”, podczas którego słuchały 

ulubionych bajek, opowiadań oraz muzyki relaksacyjnej.

Pomocne było również zorganizowanie „kącik emocji”- zbioru 

książek, publikacji, gier dydaktycznych i innych środków 

dydaktycznych związanych z tematyka innowacji.  



Oprócz różnorodnych form i metod pracy 

wykorzystane zostały również urozmaicone pomoce 

dydaktyczne, m.in.:

HISTORYJKI OBRAZKOWE

PIOSENKI 

KARTY PRACY 

EMBLEMATY

KOLOROWANKI



FILMY I BAJKI EDUKACYJNE



KSIĄŻKI (BAJKI, OPOWIADANIE, WIERSZE) 





DREWNIANE DOMINO



UKŁADANKA „GŁOWA PEŁNA EMOCJI”



PLANSZE DEMONSTRACYJNE



LIZAKI I KOSTKI EMOCJI



Dzięki realizacji innowacji pedagogicznej zostały osiągnięte 

następujące efekty:

DZIECI:

1. Rozpoznają i potrafią nazwać swoje emocje.

2. Znają kodeks grupowy i wiedzą jakie są konsekwencje nieprzestrzegania go.

3. Zachowują się zgodnie z przyjętymi normami.

4. Znają różne konstruktywne metody na opanowanie złości, agresji.

5. Komunikować swoje potrzeby i uczucia w sposób werbalny i niewerbalny.

6. Lepiej rozumieją siebie oraz innych.

7. Dostrzegają w sobie pozytywne cechy, własną wartość.

8. Pokonują przeszkody bez używania przemocy.

9. Umieją w określonych sytuacjach zapanować nad swoimi emocjami.

10. Wiedzą jak postępować w sytuacjach konfliktowych.

11. Odnoszą się z miłością i szacunkiem do wszystkich członków rodziny.



RODZICE:
1. Są uwrażliwieni na emocje dzieci, nie blokują ich.

2. Uczą dzieci konstruktywnych metod radzenia sobie 

z emocjami.

3. Aktywnie współdziałają z nauczycielem w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych.

4. Znają konsekwencje nieprzestrzegania przez dziecko 

ustalonych norm i zasad.

5. Rozmawiają z nauczycielami na temat problemów 

wychowawczych z dziećmi. 



Każdy przedszkolak na zakończenie innowacji za udział 

w zajęciach, zaangażowanie oraz podejmowanie prób 

zrozumienia emocji otrzymał dyplom oraz medal EmoLudka.


