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Wstęp 

Współcześnie pojmowana edukacja przywiązuje szczególną wagę do kształtowania 

osobowości dziecka. Przejawia się ona między innymi w: rozbudzaniu zainteresowania 

światem, rozwijaniu indywidualnych zdolności poznawczych, tworzeniu pozytywnego 

stosunku do pracy i nauki. Poznanie ciekawych osób pracujących w różnych zawodach, ich 

miejsc pracy rozbudza ciekawość dziecka. Wzbudza też szacunek do pracy i ludzi ją 

wykonujących. Są to wartości nieocenione, gdyż tak ważne jest, aby darzyć szacunkiem ludzi 

wykonujących każdą pracę. Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich 

rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy, naśladować ich czynności związane  

z pracą w czasie zabawy. Poprzez zabawę dziecko już od najmłodszych lat przezwycięża 

trudności w przystosowaniu się do swojego otoczenia (społecznego, biologicznego  

i kulturowego). Przystosowanie to polega na opanowaniu tych czynności, które umożliwiają 

zachowanie aktywnej postawy wobec otoczenia. Przedstawione poniżej działania praktyczne 

umożliwiają dzieciom zdobywanie (w miarę ich możliwości) wiedzy, sprawności  

i umiejętności potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania w środowisku. Poznanie osób 

pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola oraz zawodów rodziców, poznawanie czynności 

jakie one wykonują, nazywanie narzędzi pracy przygotowuje dziecko do pełnienia 

późniejszych ról społecznych. Już od najmłodszych lat w miarę możliwości powinniśmy 

przybliżać dzieciom wiedzę o różnych zawodach, aby rozwijały swoje zainteresowania, 

umiejętności potrzebne do samodzielnego dorosłego życia oraz umiejętność czerpania  

z zasobów społeczno-kulturowych.  

Innowacja pedagogiczna „Poznajemy zawody” ma służyć doskonaleniu procesu 

wychowawczo– dydaktycznemu, a także poprawie jakości pracy nauczycieli oraz sprzyjaniu  

i wspomaganiu rozwojowi dzieci.  
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Uwagi o realizacji programu innowacji. 

Innowacja obejmuje zajęcia wychowania przedszkolnego oraz krótkie wyjścia i wycieczki. 

Adresowana jest do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3, 4 i 5 letnich.  

Planowany czas rozpoczęcia: 15 września 2016r. a jej zakończenia 20 czerwca 2017 r.  

 

Program innowacji może być modyfikowany w trakcie jego wdrażania w zależności od 

możliwości psychofizycznych uczestników zajęć, czynników organizacyjnych oraz 

warunków pogodowych. 

 

Praca z dzieckiem będzie polegała na: 

- omawianiu poszczególnych zawodów na podstawie plansz, zdjęć, książek edukacyjnych, 

filmów i prezentacji multimedialnych 

- zabawie kierowanej i naśladowczej polegającej na odgrywaniu różnych ról związanych z 

poznawanymi zawodami 

- wykonywaniu prac plastycznych i technicznych dotyczących wybranych zawodów 

- słuchaniu wierszy i piosenek o wybranych zawodach 

- układaniu puzzli, historyjek obrazkowych, układanek dewnianych 

- prezentacji wybranych zawodów poprzez zajęcia praktyczne w przedszkolu z zaproszonym 

gościem, min. zajęcia z rodzicami 

- wyjściach do miejsc pracy rodziców oraz do wybranych zakładów i instytucji m.in.: 

Jednostka wojskowa, Piekarnia Wojcieszek, sklep, teatr, gospodarstwo rolnicze, Komenda 

Straży Pożarnej. 

 

Zadania szkoły. 

Aby efektywnie wdrożyć program przedstawianej innowacji do zadań szkoły będzie należało: 

- udostępnienie sal i niezbędnego wyposażenia na przeprowadzenie zajęć teoretyczno-

praktycznych  

- w miarę możliwości udostępnienie środków transportu w celu organizacji zaplanowanych 

wyjazdów. 
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Cele edukacyjne. 

Celem naszej innowacji jest rozwijanie zainteresowania otaczającym środowiskiem, 

ukazywanie różnorodności poznawanych zawodów, wzbogacanie dzieci w wiedzę  

z zakresu charakterystyki zawodów oraz rozwój postawy szacunku dla ludzi wykonujących 

różne zawody. 

Szczegółowe cele to: 

- rozpoznawanie narzędzi pracy wykorzystywanych w różnych zawodach, 

- rozwijanie sfery poznawczej u dzieci poprzez zabawę naśladowczą, 

- zainteresowanie dzieci pracą zawodową ludzi dorosłych poprzez wycieczki do różnych 

zakładów pracy, 

- rozwijanie pamięci wzrokowej,  

- bogacenie słownictwa w związku z poznawanym otoczeniem społecznym, 

 - rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez poznawanie piosenek na temat różnych 

zawodów,  

- rozwijanie ekspresji ruchowej, słownej, graficznej poprzez naśladowanie czynności 

wykonywanych przez osoby z różnych zawodów, 

- rozwijanie sprawności manualnej,  

- wzbudzanie szacunku dla ludzkiej pracy, 

- kształcenie umiejętności kulturalnego i bezpiecznegozachowania się w miejscach 

użyteczności publicznej. 

 

Procedury osiągania celów. 

Aby innowacja „Poznajemy zawody” przyniosła spodziewane efekty należy: 

- treść, zakres i zastosowane metody dostosować do możliwości dzieci, 

-  zaangażować zakłady pracy oraz jednostki zajmujące się oferowaniem pracy w najbliższym 

otoczeniu dziecka, 

- realizować program w korelacji obszarów edukacji: przyrodniczej, społeczno-moralnej, 

zdrowotnej i ruchowej, w zakresie mowy i myślenia, matematycznej, kulturowo-estetycznej, 

muzycznej i technicznej, 
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- stworzyć przez otoczenie dziecka tj. rodziców, opiekunów, nauczycieli  

i dyrektora właściwą atmosferę sprzyjającą poznawaniu różnych zawodów, 

-  zachęcać do aktywnego udziału w programie rodziców dzieci, poprzez promowanie swoich 

miejsc pracy, zapraszanie dzieci do swoich zakładów pracy oraz prezentacji swojego zawodu 

w przedszkolu. 

 

Metody i formy pracy. 

W realizacji innowacji będą dominowały następujące metody i formy pracy z dziećmi: 

Metody wspierające aktywność dziecka: 

- pokaz,  

-obserwacja, 

- doświadczenie, 

- zajęcia praktyczne, 

- opowiadanie, 

- zabawowo- naśladowcza, 

- zajęcia plastyczne, 

- gra dydaktyczna, 

- wycieczki poglądowe 

Metody słowne: 

- rozmowa kierowana 

- objaśnienia i instrukcje 

Dobór określonych metod zależy od treści przekazywanych dzieciom.  

W celu uatrakcyjnienia zajęć często łączy się dwie lub trzy metody na jednym zajęciu. 

Formy działalności: 

1. Aktywność zbiorowa- jednolita ( grupowa lub z całym zespołem). 

2. Aktywność indywidualna- jednolita ( wszystkie dzieci w tym samym czasie robią to 

samo zadanie). 

3. Aktywność indywidualna- zróżnicowana ( różne zadania w tym samym czasie 

dostosowane do możliwości dzieci). 

Formy współpracy z rodziną: 

1. Zajęcia otwarte. 
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2. Zapraszanie do przedszkola rodziców- przedstawicieli różnych zawodów. 

3. Pomoc w organizowaniu wycieczek, propozycje zwiedzania ciekawych miejsc pracy 

Zadania edukacyjne. 

Lp. Zadania- sposoby realizacji Termin 

1. Opowiadania słowne o danym zawodzie. Na bieżąco 

2. Rozwiązywanie zagadek z wykorzystaniem kilku 

zmysłów. 

Na bieżąco 

3. Słuchanie i inscenizacja wierszy,  Na bieżąco 

4. Słuchanie, śpiewanie i inscenizacja ruchem piosenek. Na bieżąco 

5. Prezentacja za pomocą ilustracji, zdjęć i plansz. Na bieżąco 

6. Poznanie miejsc i warsztatu pracy- wycieczki. Wg planu pracy 

7. Spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów. Wg planu pracy 

8. Obserwacja atrybutów i narzędzi pracy. Wg planu pracy 

11. Zabawy tematyczne i naśladowcze. Na bieżąco 

12. Prace plastyczno- techniczne. Na bieżąco 

13. Układanie historyjek obrazkowych. Na bieżąco 

14. Gromadzenie książek i czasopism o różnych zawodach. Na bieżąco 

15. Wykonanie albumu o różnych zawodach. Czerwiec 2017r. 

16. Przeprowadzenie konkursu na temat wiedzy  

o poznanych zwodach. 

Czerwiec 2017r. 

17. Zaangażowanie rodziców w organizację wycieczek do 

różnych miejsc pracy i spotkań z ludźmi wybranych 

zawodów. 

Wg planu pracy 

18. Rolnik – wycieczka do gospodarstwa wiejskiego. Wrzesień  

19. Policjant- spotkanie z policjantem w Komendzie Policji. Październik 

20. Kucharka- spotkanie z kucharką w przedszkolu. Listopad 

21. Sprzedawca- wycieczka do sklepu. Grudzień 

22. Piekarz- wycieczka do Piekarni Wojcieszek. Styczeń 

23. Aktor- wyjście do teatru na spektakl. Luty 

24. Ogrodnik – spotkanie w przedszkolu. Marzec 

25. Strażak- wycieczka do Straży Pożarnej. Kwiecień  
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26. Żołnierz – wycieczka do Jednostki wojskowej. Maj 

27. Krawcowa- wyjście do zakładu krawieckiego. Czerwiec 

 

 

Treści kształcenia i wychowania. 

Treści przedstawianej innowacji skupione będą wokół poniższych aktywności dziecka  

i obszarów edukacji: 

1. Aktywność społeczna 

- udział w wycieczkach i wyjściach do placówek i przedsiębiorstw 

- udział w spotkaniach z zaproszonymi gośćmi na terenie przedszkola 

- bezpieczne zachowanie się w miejscach publicznych 

- rozwijanie zainteresowań i postawy poznawczej wobec otaczającego środowiska 

- poznawanie zawodów rodziców 

- poznawanie istoty pracy danego zawodu 

- rozwijanie postawy szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody 

- zaangażowanie rodziców w organizację spotkań z przedstawicielami wybranych 

zawodów lub prezentację zawodu wykonywanego przez siebie  

- zabawy aranżujące sytuacje społeczne np. w sklepie, zgłaszanie pożaru, przechodzenie 

przez jezdnię itp.  

2. Rozwijanie mowy i myślenia 

- omawianie wyglądu atrybutów i narzędzi związanych w wybrany zawodem 

- nazywanie atrybutów i narzędzi oraz wykonywanych czynności związanych  

z wybranym zawodem,  

- omawianie ilustracji, plansz, zdjęć  

- słuchanie opowiadań, wierszy i opisów związanych z poznawanymi zawodami 

- układanie historyjek obrazkowych, puzzli, układanek 

- prowadzenie prostych dialogów w zabawie np. w sklep 

- wyrażanie własnych potrzeb 

- używanie zwrotów grzecznościowych 

3. Aktywność muzyczno-ruchowa 

- zabawy ruchowo-naśladowcze związane z poznawanymi zawodami np. w sklepie, na 

wiejskim podwórku, gaszenie pożaru, przechodzenie przez jezdnię, jestem kierowcą, 

prace w ogrodzie, itp. 
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- naśladowanie odgłosów zwierząt, maszyn i narzędzi 

- słuchanie piosenek dziecięcych np. „Czerwone jabłuszko”, „Ogórek”, „Biedroneczki są 

w kropeczki”, „O żołnierzach”, „Poranny teatrzyk”, „Bal Arlekina”, „W drodze do 

szkoły” 

- zabawy ruchowe przy muzyce i piosenkach dziecięcych, inscenizacje ruchowe 

wybranych piosenek dziecięcych  

4. Aktywność plastyczno-techniczna 

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz sprawności dłoni i rąk poprzez 

wykonywanie prac różnymi technikami plastyczno-technicznymi: stemplowanie 

warzywami, wyklejanie kolorowym papierem, wycinanie i sklejanie elementów  

z kolorowego papieru, patyczków i opakowań plastikowych, formowanie mas 

plastycznych. (plastelina, masa solna), przyszywanie guzików i koralików, malowanie 

farbami, oklejanie form przestrzennych klejówką i gazetami. 

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów. 

Przewidywane efekty: 

- dziecko wie, na czym polega praca osób wykonujących wybrane zawody 

- dziecko aktywnie uczestniczy w życiu społecznym 

- dziecko interesuje się otoczeniem 

 

Kryteria sukcesu. 

- dziecko rozpoznaje, nazywa i dobiera atrybuty do odpowiedniego zawodu  

- dziecko naśladuje czynności związane z wykonywaniem poznanego zawodu w czasie 

zabawy swobodnej 

- dziecko bezpiecznie i kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych 

- dziecko wykazuje postawę szacunku wobec osób wykonujących poznane zawody 

 

Ewaluacja. 

Ewaluacji poddana zostanie atrakcyjność programu oraz skuteczność oddziaływań  

w odniesieniu do w/w kryteriów sukcesu. 

Program innowacji będzie ewaluowany w trakcie jego wdrażania poprzez obserwacje, 

rozmowy bieżące z dziećmi i rodzicami. W ewaluacji zostaną wykorzystane pomoce wizualne 

(emiotiki) w celu oceny atrakcyjności zajęć. Ponadto będzie przeprowadzony konkurs wiedzy 
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na temat pracy w obszarach poznanych zawodów jako ewaluacja końcowa w odniesieniu do 

przewidywanych osiągnięć i kryteriów sukcesu. W zakresie ewaluacji innowacji zaplanowana 

jest również prezentacja zdjęć oraz prac wykonanych przez uczniów w czasie zajęć w formie 

wystawy i albumu o poznanych zawodach. 


