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 Opis przykładu dobrej praktyki  

 
 Informacje ogólne o przedsięwzięciu/działaniu: 
 

Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 2 w Lubsku, ul. Piastowska 27 

 

Nazwa  i rodzaj 

przedsięwzięcia/działania: 

Innowacja pedagogiczna „Mały Eko-artysta - kształtowanie 

twórczych predyspozycji dzieci w wieku przedszkolnym do 

odkrywania, przeżywania i działania” 

Obszar pracy szkoły, którego 

dotyczy: 

Kształcenie i  wychowanie 

Uzasadnienie; Przykład 

dobrej praktyki uzyskał: 

          Na podstawie własnych doświadczeń w pracy z dziećmi 

możemy stwierdzić, że dzieci w wieku przedszkolnym 

wykazują się dużą chęcią tworzenia. Z natury są kreatywne, 

dlatego tę zdolność postanowiliśmy w nich pielęgnować                   

i doskonalić.  Bardzo lubią zabawy i zajęcia plastyczne,              

a działalność plastyczna jest jedną z podstawowych form 

wyrażania dziecięcej ekspresji. 

           Nieustanne wzbogacanie twórczości plastycznej dzieci, 

jak również rozwijanie świadomości ekologicznej 

wytworzyło w nas potrzebę opracowania innowacji 

pedagogicznej pod hasłem „„Mały Eko-artysta - 

kształtowanie twórczych predyspozycji dzieci w wieku 

przedszkolnym do odkrywania, przeżywania i działania”. 

Stało się to realne i możliwe, ponieważ twórczość plastyczna 

i świadomość ekologiczna stanowi naszą szczególna tradycję 

i pasję w pracy z dziećmi. Sprawia nam wiele radości                        

i satysfakcji, a odnoszone w tym obszarze sukcesy są 

swoistym sposobem promocji naszej placówki.  

          Zabawy i zajęcia w ramach opracowanej innowacji 

miały charakter integracyjny. Brały w nich udział również 

dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co wynika ze 

specyfiki i charakteru naszego przedszkola. 

 

 

Imię i nazwisko autora 

(autorów) i zajmowane 

stanowisko, funkcja: 

A. Kiszkiel, M. Stróż, G. Michałowska, W. Busz- nauczyciele 

Inni realizatorzy/ ich liczba: L. Lewicka, D. Sułkowska, E. Ścisło - nauczyciele 

Osoby/szkoły/instytucje/kraje 

współpracujące: 

rodzice, Nadleśnictwo - Lubsko, Biblioteka Publiczna Miasta           

i Gminy w Lubsku, Magazyn Lubski, Gazeta Regionalna 

Adresaci przedsięwzięcia: 

 

Dzieci i rodzice Przedszkola nr 2 w Lubsku 
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Liczba osób biorących udział: 114 dzieci + 60 rodziców 

 

Termin i miejsce realizacji: 01.09.2011 – 30.06.2013r.,  Przedszkole nr 2 w Lubsku 

 

                                  

 

Cele i założenia:  

           

          Założeniem naszym było wzbogacanie twórczości plastycznej dzieci, jak również 

rozwijanie ich świadomości ekologicznej poprzez kształtowanie naturalnych 

predyspozycji przedszkolaków do odkrywania, przeżywania i działania. 

           

          Cele innowacji pedagogicznej: 

- zainteresowanie dzieci działalnością plastyczną; 

- zapoznanie dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi; 

- wspieranie samodzielnych działań i zabaw twórczych dzieci; 

- rozwijanie pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dzieciom 

narzędzi oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania; 

- eksponowanie prac dzieci i rodziców w przedszkolu poprzez zorganizowanie wystawy 

plastycznej; 

- wykonanie upominków dla osób bliskich; 

- propagowanie działań proekologicznych poprzez wykorzystanie w działaniach 

plastycznych niektórych surowców wtórnych. 

 

Opis działań: 

 

          Nasza innowacja pedagogiczna była realizowana zgodnie z harmonogramem zajęć  

wynikających z planów miesięcznych. Opierała się na zasadach stopniowania trudności, 

integracji, samodzielnych doświadczeń, twórczej aktywności, współdziałania                             

i współtworzenia. Była prowadzona w dwuletnim okresie i obejmowała dwa obszary 

tematyczne: 

- I obszar „Eko-artysta” (09.2011-06.2012) 

- II obszar „Cztery pory roku” (09-2012-062013). 

          W ramach I obszaru innowacji przeprowadzono następujące zajęcia plastyczno-

techniczne: 

1. Cudaki-zwierzaki: 

 „Butelkowe stworki” 

 „Kasztankowe zoo” 

 „Liściaki cudaki” – konkurs dla dzieci i rodziców 

 „Kamykowy zwierzyniec” 

2. Wytwory dziecięcej wyobraźni: 

 „Zimowy krajobraz” 

 „Maski karnawałowe” 
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 „Torba ekologiczna” 

 „Upominki dla najbliższych” 

 „Ptaki wiosną” – wojewódzki konkurs plastyczny dla przedszkolaków 

3. Co w trawie piszczy?: 

 „Motyl” 

 „Ślimak” 

 „Biedronka” 

 „Laurka dla mami i taty” 

          W ramach II obszaru zrealizowano następujące zadania: 

1. Jesień: 

 „Jesienne obrazki” 

 „Jesienne nastroje” – konkurs dla dzieci i rodziców 

 „Jesienne cudaki” 

2. Zima: 

 „Zimowy krajobraz” 

 „Czarne na białym” 

 Śniegowe bałwanki” 

 Gwiazdka śniegowa” 

3. Wiosna: 

 „Bazie kotki” 

 „Kwiatki, bratki i stokrotki” 

 Wiosenna łaka” 

 „Zwierzęta ziemi” 

 „Ratujmy przyrodę”- wojewódzki konkurs plastyczny dla przedszkolaków 

4. Lato: 

 „Letnie kapelusze” 

 „Jedziemy na wakacje” 

          Dzięki tym działaniom dzieci miały możliwość wypowiedzenia się różnymi 

technikami plastycznymi, rozbudziły swoje zainteresowania przyrodą oraz udoskonaliły 

sprawność manualną. Przedszkolaki nauczyły się rozpoznawać i nazywać zjawiska 

atmosferyczne, charakterystyczne dla poszczególnych por roku, wykorzystywać zbędne 

w domu materiały tj. nakrętki, plastikowe butelki, gazety. 

          Zacieśniliśmy też wieź z rodzicami, która zaowocowała liczną obecnością rodziców 

na zajęciach otwartych. Rodzice chętnie brali udział w konkursach zorganizowanych 

przez nasze przedszkole, systematycznie dostarczali różnego rodzaju materiały 

potrzebne do zrealizowania działań innowacyjnych. (butelki, nakrętki,  kartony, gazety, 

kasztany, żołędzie).  

Na uwagę zasługują działania naszego przedszkola, związane z  organizacją 

dwóch plastycznych konkursów wojewódzkich:    w 2012r.   „ Ptaki wiosną” ,                    

w 2013r. „ Ratujmy przyrodę”,  konkursy cieszyły się dużym powodzeniem wśród dzieci 

z całego województwa. 
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Wyniki/uzyskane efekty: 

 

          Dzięki wymienionym działaniom przedszkolaki nasze zajęły: 

 II i II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wiem, co jem” 2011  

 II miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Drzewa wokół nas” 

2012 

 I miejsce w rejonowym konkursie „Tradycje i obrzędy w malarstwie, rysunku 

i grafice” 2013 

 II miejsce w rejonowym konkursie „Wiosna nadchodzi” 2013 

 Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wszystkie 

przedszkolaki kochają Misiaki” 2011 

 Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Drzewa wokół nas” 

2012 

 Wyróżnienie w konkursie rejonowym „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia” 

2011 

 Podziękowanie za udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Nie każda 

Czarownica to zła Baba Jaga” 2011 

 Podziękowanie za udział plastycznym  konkursie ogólnopolskim „Zima                  

w lesie” 2012 

 Podziękowanie za udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pani 

wiosna” 2012 

 Podziękowanie za udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „uroki 

zimy” 2012 

 Podziękowanie za udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kolorowa 

wiosna” 

 Podziękowanie za udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wiem, co 

jem”2012 

 Podziękowanie za udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Złota 

jesień” 2012 

 Podziękowanie za udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zdrowo 

jem, zdrowo rosnę – zdrowo żyję” 2012 

 Podziękowanie za udział w rejonowym konkursie plastycznym „Piękny 

uśmiech - zdrowe zęby” 2013 

          Ponadto działania nasze zostały docenione i opisane w artykułach prasowych na 

łamach Gazety Lubskiej i Magazynu Regionalnego, co przyczyniło się do promowania 

naszej placówki. 

 
Uwagi o problemach i trudnościach: 
 
brak 
 
 
Co dalej: 
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          W roku szkolnym 2013/2014 będzie realizowany III obszar tematyczny naszej 
innowacji „Zwyczaje i tradycje w polskiej kulturze”, w formie programu własnego 
włączonego do rocznego planu pracy placówki. Dzieci nadal będą brały udział                            
w różnorodnych konkursach o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. 
 
Kontakt do szkoły: 
 
Przedszkole nr 2 Lubsko 
ul. Piastowska 27 
68-300 Lubsko 
Tel. 68 457-35-53 
e-mail: p2sloneczne@wp.pl  
 
Kontakt do autora/autorów: 
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