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Innowacja dotyczy nowatorskich rozwiązań programowych, oparta jest o jeden 

z modułów programu wychowania przedszkolnego – Klucz do uczenia się, autorstwa 

Galiny Dolya oraz Nikolai Veraksa. Moduły są niezależne i mogą funkcjonować 

oddzielnie jako odrębny program wspomagający procesy rozwojowe w wybranej 

sferze. Pilotażowo był wprowadzony w grupie moduł programu Program literacki, 

z analizy prowadzonych obserwacji dzieci wynika, że działania przynosiły korzystne 

wyniki w zakresie kompetencji językowych dzieci. Postanowiłyśmy, że Program 

literacki powinien być wdrażany programowo, gdyż umożliwia on systematyczne 

wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dzieci, prowadząc do osiągnięcia 

optymalnego poziomu kompetencji językowych.  

Treści podstawy programowej poszerzone o nowe treści dotyczące rozwijania 

zainteresowań czytelniczych, będą inspirować dzieci do działań literackich 

i teatralnych. Wszystkie małe dzieci lubią słuchać bajek, ale czy rzeczywiście 

je rozumieją? Czy też po prostu reagują na to, że osoba dorosła czyta lub opowiada 

im bajkę? Musimy mieć pewność, że dzieci nie tylko słuchają, ale są w stanie 

zrozumieć opowieść. Jeżeli często opowiadamy lub czytamy dzieciom bajki, 

rozumienie ich pojawia się stopniowo. Czy istnieje możliwość przyspieszenia tego 

procesu? Właśnie to ułatwia Program literacki, w którym poprzez sekwencje 

zaplanowanych działań, bez sztucznego przyspieszania procesów rozwojowych, 

nauczyciel ma możliwość rozwijania umiejętności dzieci w zakresie nie tylko 

słuchania, ale i rozumienia tekstu literackiego jakim jest bajka. Obserwacja dzieci 

pozwala na wyciągnięci wniosku, że świat bajek i baśni jest dla dzieci ciekawy 

i tajemniczy, bywa źródłem radości i głębokich przeżyć. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom dzieci proponujemy innowację, której założeniem jest kształtowanie 

u dziecka upodobanie do słuchania i przeżywanie baśni. Program literacki posiada 

pełną obudowę do realizacji zajęć z dziećmi. 

Innowacja wynika również z koncepcji pracy przedszkola nastawionego na szeroko 

pojęte działania twórcze (plastyka, muzyka, teatr, książka). Planując innowację 

miałyśmy również na uwadze wymagania wobec placówek przedszkolnych oraz 

zmiany w ustroju oświaty. 

Założeniem programu literackiego jest kształtowanie u dziecka upodobania do 

słuchania i przeżywania baśni poprzez zapewnienie bogatego doświadczenia 

emocjonalnego historii, rozwijanie sfery językowej, rozumienia i odtwarzania 

struktury opowiadania. 
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Cele ogólne innowacji: 

 kształtowanie u dziecka upodobania do słuchania i przeżywania bajek i baśni, 

poznawanie baśniowego języka oraz dogłębne zrozumienie struktury 

opowiadania, 

 wprowadzenie języka symboli jako przygotowanie do nauki czytania, 

 podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez prowadzenie działalności 

innowacyjnej. 

 

Cele szczegółowe: 

Gąsienice(dzieci młodsze) i Motyle(dzieci starsze) 

 rozwijanie umiejętności słuchania, zrozumienia i opanowania treści bajki, 

 rozwijanie bogatego emocjonalnego rozumienia oraz zdolności empatii, 

 rozwijanie umiejętności wyodrębniania struktury bajki, 

 rozwijanie umiejętności analitycznych – rozpoznawanie kluczowych epizodów 

bajki oraz ułożenie ich w logicznej kolejności, 

 rozwijanie zdolności stosowania figur zastępczych przy przedstawianiu 

aspektów bajki, 

 rozwijanie umiejętności analizy bajki – użycie modeli epizodów w celu 

identyfikacji cech kluczowych, streszczenia oraz logicznego ich 

uporządkowania, 

 utworzenie sekwencji ośmiu modeli epizodów (szkieletu bajki), która wiernie 

oddaje całą bajkę, 

 rozwijanie logicznego myślenia oraz wczesnej umiejętności czytania i pisania 

zdolność „czytania” (dekodowania) modeli epizodów, 

 rozwijanie logicznego myślenia oraz wczesnej umiejętności pisania – zdolność 

„pisania” (kodowania) modeli epizodów, 

 rozwijanie zdolności odgrywania ról – użycie charakterystycznego głosu oraz 

ruchów reprezentujących różne postacie  bajki: użycie intonacji w celu 

wyrażenia ich stanów emocjonalnych, 

 rozwijanie zrozumienia morału (przekazu) bajki. 

 

Procedury osiągania celów 

Program literacki rozwija zamiłowanie dzieci do baśni, pozwala opanować ich język, 

daje głębokie zrozumienie konstrukcji opowiadania poprzez postępowanie zgodnie 

z ustalonym zestawem procedur, określanych jako modelowanie wizualne. 

Podstawową jednostką metodyczna  modułu Program literacki jest sesja. Każdy moduł 

składa się z kilkudziesięciu sesji o narastającym poziomie trudności. Integralną 

częścią są scenariusze sesji opracowane do każdego modułu. Przebieg sesji ustalony 

jest w formie procedury, czyli sekwencji działań nauczyciela, zmierzających 

do osiągnięcia celów ustalonych sesji i opanowanie przez dziecko określonych 
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sprawności. Cele poszczególnych sesji zorientowane są na dziecko: jego kompetencje 

poznawcze, komunikatywne i samorealizacji w sferze najbliższego rozwoju dziecka.  

Procedura każdej sesji ukazuje kolejność przewidzianych do przeprowadzenia działań, 

ustala konkretne sytuacje edukacyjne oraz sposoby towarzyszenia dziecku 

w przechodzeniu ze sfery aktualnego do sfery najbliższego rozwoju dziecka. 

Pierwsza z procedur polega na wprowadzeniu do baśni, co ma na celu głębokie 

emocjonalne zaangażowanie dziecka w historię i jest pomocne w ćwiczeniu uwagi 

skupionej. Przeżywaniu emocji ułatwia dziecku zrozumienie treści opowiadania. 

Oceny poziomu zrozumienia treści opowiadania dokonuje się poprzez rozpoznanie 

stopnia zapamiętania jego struktury na podstawie odtwarzanego przez dziecko 

przebiegu zdarzeń za pomocą obrazków epizodów, z których dziecko buduje 

sekwencje obrazów. 

Kolejną procedurą jest modelowanie kinestetyczne baśni. Na tym etapie zastępuje się 

przedmioty: bohaterów i przedmioty z opowieści, innymi przedmiotami, 

symbolizującymi przedmioty baśniowe i zachęca dzieci do zabaw wykorzystujących 

fabułę baśni i figury – symbole. Stosowanie figur geometrycznych, tzw. mediatorów 

zewnętrznych, pomaga dziecku tworzyć powiązania mentalne między przedmiotami 

prawdziwymi a formami geometrycznymi. Konkretny trzymany w ręku przedmiot 

zastępuje abstrakcyjną postać baśniową. 

Niezwykle istotny, kolejny element proceduralny stanowi modelowanie  

wizualno-przestrzenne. Proces polega na tworzeniu szkieletu baśni przy pomocy 

modeli epizodów do każdej części opowiadania z wykorzystaniem symboli – 

zastępników baśniowych postaci i przedmiotów. Tworzone sekwencje epizodów 

pomagają rozwijać umiejętność analizy treści: identyfikować cechy kluczowe, 

streszczać i logicznie porządkować je, rozwijane jest także myślenie abstrakcyjne. Ten 

etap pracy przygotowuje dziecko również do nabycia umiejętności czytania i pisania, 

jako sposobu szyfrowania i rozszyfrowywania informacji. 

Ostatni etap działania to wizualizacja i teatralne przedstawienie  baśni przy użyciu 

modelu wizualno-przestrzennego. Na tym etapie dziecko zwraca uwagę na 

transformacje zachodzące w baśni, wypowiada się na temat osobistych reakcji na treści, 

wyciąga wnioski dotyczące znaczenia baśniowych zdarzeń. 

Wszystkie proponowane baśnie opracowuje się w podobny sposób, na pracę z każdą 

baśnią zaplanowanych jest kilka sesji. Cele szczegółowe i operacyjne są zbliżone. To, 

co różnicuje pracę z kolejnymi opowieściami to fakt, iż w każdej następnej baśni 

podejmuje się bardziej skomplikowaną tematykę. 

Główną metodą, za pomocą której prowadzone są sesje w Programie literackim jest 

zabawa. W trakcie sesji prowadzonych w formie zabawy tworzy się warunki, 

by dziecko samo mogło przeżyć daną sytuację dydaktyczną, by mogło potem 

dokonywać prób opisu, ustalać procedury, negocjować kolejność wykonywania zadań 
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w grupie i przydział obowiązków. 
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W innowacji występuje spiralny układ treści – dzieci stopniowo wzbogacają zakres 

treści i umiejętności, dzieci starsze powtarzają i utrwalają zakres treści z młodszych 

grup. Jednym słowem do tych samych treści wraca się na coraz wyższych poziomach, 

rozszerzając ich zakres. 

Do bieżącego monitorowania nabywanych przez dzieci umiejętności służą arkusze pt. 

„Monitorowanie umiejętności dziecka Program literacki”. Arkusze  mają charakter 

zbiorczy co pozwala, między innymi na zobrazowanie zmian rozwojowych 

zachodzących u dziecka na tle grupy, a także na ustalenie, które aspekty działań 

stanowią szczególną trudność dla dzieci. Analiza wyników z bieżącej obserwacji służy 

do modyfikacji zadań i aktywności dla dzieci. 
 


