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Motywacja i cele wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Zwierzak mój przyjaciel” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby
i
zainteresowania dzieci, wymogi edukacyjne oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.

Opis:
W placówkach przedszkolnych, dzieci wdrażane są do dbania zarówno o środowisko, jak i o
jego mieszkańców – zwierzęta i owady. Uczymy dzieci odpowiedzialności za to, co otacza
nas dookoła. Tłumaczymy, jak istotne jest zadbanie o naszych małych przyjaciół (zwierzęta).
Program został stworzony po to, by budować już u najmłodszych dzieci umiejętność
odczuwania empatii. Wykorzystuje naturalną potrzebę poznawania przez nie świata. W
większości opiera się na działaniu dziecka.
Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu Publicznym w
Strzeszowie w roku szkolnym 2021/2022.

Cele innowacji:
- rozwijanie empatii u dzieci;
- rozwijanie zadaniowego podejścia do stawianych problemów,
- rozwijanie poczucia obowiązku dbania o zwierzęta oraz przyrodę,

Metody i formy:
Metody: podające, poszukujące, praktycznego działania;
Formy: grupowe, zespołowe, indywidualne

Przewidywane osiągnięcia: dzieci:
- są świadome obowiązków, gdy w ich domu pojawi się pies,

- mają pogłębioną empatię,
- posiada ją wiedzę na temat zwierząt i ich naturalnego środowiska,
- wiedzą, że należy pomagać zwierzętom,
- posiadają pobudzoną wyobraźnię (konkursy techniczne i plastyczne),
- poznają pracę leśniczego,
- wiedzą, jak należy zachowywać się w lesie.

Plan pracy:
1.Dogoterapia - zajęcia ze specjalistą z udziałem psów; cele spotkania - PAŹDZIERNIK 2021
2.Akcja „Paka dla zwierzaka”, czyli zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska –
PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2021
3. Dzień Jeża w przedszkolu – LISTOPAD 2021
4. Konkurs przedszkolny wewnętrzny „ Najpiękniejszy karmnik – GRUDZIEŃ 2021
5. Spotkanie z leśniczym (wycieczka do Jar) – MARZEC 2022
6. Konkurs powiatowy (plastyczny) „Dbamy o pszczoły” – MAJ 2022

Ewaluacja, wnioski:
W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy dzieci, ankieta
z rodzicami, wywiad z dziećmi i rodzicami. Szczegółowa analiza ankiet, obserwacji i
wywiadów pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski,
wprowadzić niezbędne modyfikacje i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji
w kolejnym semestrze.

