
INNOWACJA PEDAGOGICZNA  
  

„Bajkowe inspiracje ”  
  

„Tylko ten naprawdę zrozumiał i przeżył dany utwór,   

 w kim on pozostawia nie tylko jakiś nastrój uczuciowy, lecz określony obraz”   

/E. Walker /  

  

Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Marię Rudnik oraz 

pedagoga szkolnego Elżbietę Kural, a realizowane w ramach edukacji  plastycznej oraz  na 

zajęciach pozalekcyjnych  od roku szkolnego 2019/2020 do 2021/2022.  

  

Celem innowacji jest pokazanie różnorodności przesłań wynikających z obcowania              

z formą literacką jaką jest bajka profilaktyczna, która odbierana przez niezależnego czytelnika  

jakim jest dziecko, poszerza jego wiedzę o inne, często nie akceptowane społecznie                                       

i dotychczas mu nieznane  wzory. Ponadto pozwala mu zwiększyć kompetencje w radzeniu 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz w poruszaniu się w nieznanym świecie.  

W trakcie prezentacji poszczególnych bajek, szczególną uwagę zwracać się będzie na 

edukację społeczno-moralną i profilaktykę szeroko pojętą. Szczególny nacisk zostanie 

położony na wzbudzenie uczucia sympatii dla ludzi i ich uczynków. Tematyka bajek poruszy 

aspekt miłości, dobra i prawdy, ale także zagadnień uzależnień, przemocy i zagrożeń. Dzieci 

będą się uczyć  dostrzegać co jest rzeczywistością, a co fantazją, rozróżniać prawdę od fałszu, 

zrozumieć konsekwencję kłamstwa, zastanowić się nad słowem tolerancja i przyjaźń. 

Ważnym elementem będzie dyskusja na temat uzależnień i konsekwencji, do których  one 

prowadzą.   

       W obszarze profilaktycznym,  wskazywać będzie na sposób postępowania, aby uniknąć 

lub zniwelować  w przyszłości problemy i konflikty.  Podstawowym środkiem dydaktycznym 

zastosowanym w programie jest zbiór bajek, które posłużą jako metafora do zobrazowania 

różnych sytuacji, z jakimi dziecko może mieć do czynienia.                                                       

Słuchane i czytane teksty literackie będą  dostarczać tematów do działalności 

plastycznej uczniów,  treść bajek będzie  inspirować ich do wykonania z różnorodnego 

tworzywa kukiełek, płaskich sylwetek przymocowanych do patyczków, dekoracji do 

przedstawienia. Dzieci tworzyć będą po to, aby uruchomić wszystkie sfery swojej 

osobowości,  kształtować swój poziom umysłowy i społeczno-moralny oraz plastyczno – 

techniczny. Twórczość plastyczna będzie okazją do wyrażania własnych myśli i przeżyć, 

wyzwalania napięć i bodźców wewnętrznych, których dziecko nie byłoby w stanie 

opowiedzieć słowami. Powstałe prace umocnią w nich wiarę we własne możliwości twórcze.   

1. Cele ogólne:  

• Zapoznanie dzieci z treścią utworów literackich;  

• Kształtowanie współpracy w grupie rówieśniczej;   

• Pokazanie uczniom sposobów spędzania wolnego czasu – rozwijanie zainteresowań 

czytelniczych i artystycznych;  

• Wdrażanie uczniów do wypowiedzi ustnych;  

• Kształtowanie właściwych zachowań, nawyków i postaw;  

• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i artystycznych;  



• Kształtowanie umiejętności poprawnych zachowań prospołecznych;  

• Kształtowanie czujności dzieci wobec sytuacji nowych i nieznanych;   

• Budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych opartych na 

manipulacji i fałszu;  

• Wspieranie dziecka w wykonaniu prac plastycznych o różnym stopniu trudności;  

• Przygotowanie ucznia do samodzielnego projektowania, komponowania;  

• wykonywania prac z wykorzystaniem poznanych technik składania papieru;  

• Wykorzystuje poznane technik plastycznych do wykonania elementów dekoracyjnych 

lub użytkowych;  

• Przygotowanie dzieci do prezentacji swoich osiągnięć artystycznych.  

  

2. Metody pracy:  

• Gry i zabawy;  

• Rozmowy na temat przeczytanych bajek;  

• Metody aktywne – np.„Kosz  i walizka” , „ Burza mózgów”;  

• Inscenizacje.  

  

3. Formy pracy:   

• Grupowa;  

• Indywidualna. 

  

4. Przewidywane efekty:  

  

Uczeń:  

• Współpracuje w grupie rówieśniczej;  

• Właściwie zagospodarowuje wolny czas;  

• Preferuje aktywną formę wypoczynku;  

• Zna przeczytane utwory literackie;  

• Potrafi właściwie ocenić postępowanie bohaterów;  

• Potrafi wskazać  sposób postępowania, który pozwoli uniknąć lub zniwelować                 

w przyszłości problemy i konflikty;  

• Rozwija zainteresowania czytelnicze, plastyczno-muzyczne;  

• Bierze udział w występach artystycznych.  

  

5. Sposoby ewaluacji:  

 Prace plastyczne uczniów;  

 Wystawy prac plastycznych uczniów na terenie szkoły;  

 Przedstawienie dla klas 1-3;  

   

  

  

6. Korzyści, jakie bajki dają słuchającym:  

- wyjaśniają związki przyczynowo - skutkowe między zdarzeniami;  

- wzbogacają słownictwo;  

- racjonalizują i obrazują sposób rozwiązania problemu;  

- zapoznają w sposób prosty i zrozumiały z trudną sytuacją;  



- rozwijają myślenie intuicyjne;  

- uczą strategii działania w sytuacji stresowej;  

- uczą rozumienia zasad współżycia społecznego;  

- rozwijają i wzmacniają więzi rodzinne;  

- budzą poczucie przynależności do rodziny, grupy;  

- zapoznają ze skalą i bogactwem uczuć;  

- kompensują brak i niedostatek doświadczeń świata realnego;  

- dają poczucie bezpieczeństwa;  

- pozwalają wczuć się w sytuację innych;  

- rozładowują stres i napięcie;  

- uczą oceniać postawy moralne: złe i dobre;  

- tłumaczą szkodliwe efekty działań;  

- uczą rozpoznawać zagrożenia i bronić się przed nimi;  

- kształtują postawę przyszłego odbiorcy .  

  


