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Autor innowacji: mgr Anna Szymczak
Nauczyciel prowadzący – mgr Anna Szymczak, nauczyciel mianowany, nauczyciel
wychowania przedszkolnego.
Miejsce realizacji: Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat” w Poznaniu.
Rodzaj innowacji: Innowacja metodyczna. Programem zostanie objęta grupa dzieci
przejawiających predyspozycje i zainteresowania matematyczne.
Termin realizacji: 1 rok. Od września 2017 r do czerwca 2018 r.

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943
ze zm.).

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
Tworząc innowację pedagogiczną jako placówka wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
dzieci i ich rodziców. Myślą przewodnią programu „Gry i zabawy matematyczne
z elementami ekologii” jest troska o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności
matematycznych i poczucia wartości każdego dziecka.
Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat” w Poznaniu zapewnia odpowiednie warunki do
planowania działań innowacyjnych. Rodzice – opiekunowie dzieci nie będą ponosić
kosztów związanych z wprowadzeniem innowacji.
W roku szkolnym 2017/2018 program realizowany będzie w grupie dzieci 4, 5 i 6 –
letnich. Daje szanse na tworzenie sytuacji umożliwiających współdziałania z dorosłymi,
szczególnie z rodzicami. Będą mogli uczestniczyć w organizowanych warsztatach
i konkursach. Istotną rolę odgrywać będzie również środowisko lokalne, kontakt
z jeżyckimi przedszkolami oraz Szkołami Podstawowymi nr 36 i 23.

Innowacja „Gry i zabawy matematyczne z elementami ekologii” opiera się na założeniu
nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Zawiera
elementy ekologii w celu wprowadzenia dzieci w świat najbliższego środowiska
przyrodniczego.
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Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku.
Ma charakter otwarty - jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań
dzieci. Treści programu obejmują następujące kręgi tematyczne :
1.

Orientacja przestrzenna.

2.

Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.

3.

Intuicje geometryczne - kształty i figury.

4.

Klasyfikacja.

5.

Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.

6.

Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem
rożnych kształtów i figur geometrycznych.

7.

Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru.

8.

Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.

9.

Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości,
szerokości i wysokości.

10. Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

Realizacja programu będzie się odbywała podczas wszelkich zajęć z dziećmi.
W każdym miesiącu będzie wprowadzane jedno zagadnienie. Kształtowanie
umiejętności liczenia, utrwalanie aspektu liczby kardynalnej oraz porządkowej będzie
realizowane przez cały rok.
Treści całego programu są tak dobrane, aby ich realizacja mogła zminimalizować
trudności i niepowodzenia dzieci w uczeniu się matematyki.
W

ramach

innowacji

zaplanowano

szereg

działań

stwarzających

warunki

do kształtowania u dzieci pojęć matematycznych oraz umożliwiających podejmowanie
działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu:
 Utworzenie kącika „Matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki,
naczynia, wagi, miarki itd.
 Opracowanie książki – zestawu pomocniczego do edukacji matematycznej
„Przedszkolna matematyka”.


Organizowanie warsztatów dla rodziców.



Festyn ekologiczny z udziałem Szkół Podstawowych.
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 „Zdrowie na moim talerzu z figur geometrycznych” – ogłoszenie konkursu
plastycznego dla dzieci i rodziców.
 „Dzień Ekologa i Matematyka” – Wystawa oraz rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego dla dzieci i rodziców.
 „Matematyka w przyrodzie” - wystawa dziecięcych prac plastycznych z okazji
„Dnia Babci i Dziadka”.
 Konkurs dla jeżyckich przedszkoli „Matematyka wokół nas” – rozbudzanie
zainteresowań matematyczno – przyrodniczych (geometria w przyrodzie).
 „Matematyka w przyrodzie” wystawa dziecięcych praca plastycznych w Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu.


Udział 5 - latków w lekcji matematyki w Szkole Podstawowej.



Udział w zajęciach z informatyki w pracowni komputerowej w Szkole
Podstawowej.

 Spartakiada matematyczno – ekologiczna - zabawy i gry matematyczne ekologiczne z elementem rywalizacji dla jeżyckich przedszkoli. Podsumowanie
konkursu „Matematyka wokół nas”.


Doskonalenie rady pedagogicznej, udział w kursach, szkoleniach, warsztatach
dotyczących edukacji matematycznej w przedszkolu.



Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej o literaturę.



Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.



Wzbogacanie środków dydaktycznych.
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