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Planowanie procesu wychowawczego opartego na tradycyjnych 
wartościach i dorobku kultury narodowej 

 

 

OPIS ZASAD INNOWACJI 

 

Tytuł innowacji:  „ Przysłowia skarbnicą mądrości - planowanie procesu wychowawczego 
opartego na tradycyjnych wartościach i dorobku kultury  narodowej”  - program dla dzieci  
w wieku przedszkolnym 
 

1. NOWATORSKI CHARAKTER 
 

Program dotyczy planowego procesu wychowawczego opartego na systemie wartości: 
– Prawda 

– Piękno 

– Dobro 

– Pokój 

– Szacunek 

– Odpowiedzialność 

– Miłość 

– Przyjaźń 

– Tolerancja 

– Szczęście 

– Współdziałanie 

– Przyroda 

– Zdrowie 

– Ojczyzna 
 

Innowacja zakłada prowadzenie pracy wychowawczej poprzez integrację programu 
wychowania przedszkolnego z systemem wartości ukrytym w mądrości ludowej  
tj. wybranych przysłowiach ludowych. Uznaje się, że są one kompendium tego co ważne, 
potrzebne i dobre, co wspiera rozwój emocjonalno – społeczny dziecka, zaspakaja jego 
potrzeby i rozwija możliwości. 
 



Przysłowia będą wprowadzane adekwatnie do realizowanych w przedszkolu treści lub 
naturalnych sytuacji wychowawczych. Nauczyciel będzie wybierał te przysłowia, które uzna 
za odpowiednie do możliwości percepcyjnych dzieci. W grupach przedszkolnych zaistnieją 
tablice „Skarbnica mądrości”, na których będą umieszczane poznawane przysłowia. 
Przysłowia będą starannie dzieciom objaśniane i wykorzystywane podczas realizacji procesu 
wspomagania rozwoju i edukacji jako środek wychowawczy, jako przypomnienie 
obowiązujących zasad, dla określenia jakiejś konkretnej sytuacji, zachowania. 
Uczenie wartości z wykorzystaniem przysłów wspomagać będzie codzienne czytanie i analiza 
treści wychowawczych baśni.  
 

 

2. UZASADNIENIE  

Dziecko  w pierwszych miesiącach a nawet latach  swojego życia  jest tabula rasa – nie wie 
nic o normach, o wartościach, o tym jak trzeba się zachowywać i do czego dążyć, co jest 
dobre a co złe. To w rodzinie i w przedszkolu jednostka poznaje podstawowe zasady 
funkcjonowania społecznego świata. To tam dziecko poznaje podstawowe normy i wartości, 
reguły zachowań w różnych sytuacjach, uczy się języka i kultury swojego kraju. 
Nie od dziś wiadomo, że przysłowia są mądrością narodu, zawierają wiele norm, które można 
wykorzystać w edukacji przedszkolnej. Przysłowia mogą być  bardzo pomocne nauczycielowi, 
bo jednym zdaniem wyrażają to, co naukowiec opisałby w kilku długich tekstach. 

Wychowując dziecko przedszkolne należy dostarczać mu doświadczeń i wiedzy, które 

pomogą zrozumieć i uporządkować świat. Respektując prawidłowości rozwojowe wieku 

przedszkolnego (egocentryzm w myśleniu, myślenie konkretno-wyobrażeniowe, naturalna 

ciekawość, eksperymentowanie z najbliższym fizycznym i społecznym otoczeniem, skłonność 

do fantazjowania, uczenie się różnicowania dobra i zła, początki moralności opartej  

na autorytecie, początki empatii), nauczyciel ma za zadanie być przewodnikiem małego 

dziecka po skomplikowanym świecie społecznym. 

Nauczyciel integrując treści przyjętego programu wychowania przedszkolnego z programem 
„Przysłowia skarbnica mądrości”  prowadzi planowy proces wychowawczy z wykorzystaniem 
przysłów. Działania wychowawcze prowadzone w ramach tego programu obejmują także 
baśnie, które czytane dzieciom podczas bajko terapii będą nie tylko formą relaksacji .  
Baśnie mają ogromny wpływ na rozwój moralny dziecka. Nigdzie bowiem tak wyraźnie jak 
w baśni nie jest postawiony problem dobra i zła. Wartości pozytywne przeciwstawione 
wartościom negatywnym, ukazane na tle dramatycznych wydarzeń, wzruszają dziecko do 
głębi i nakazują mu stanąć po stronie pozytywnych wartości moralnych, których piękno baśń 
ukazuje. Zwycięstwo dobra, nagroda za dobre uczynki odpowiada dziecięcemu rozumowaniu 
przedszkolaka. Jeden z pierwszych ideałów, do którego dziecko chce się upodabniać, 
to bohater baśniowy - piękny , dobry i szlachetny. Pierwsze zetkniecie z cudzym losem 
poprzez baśń rozwija pozytywne uczucia dziecka, uszlachetnia, wyprowadza z kręgu 
własnego „ja”. Dzięki baśniom dziecko poznaje wewnętrzny świat ludzi, co pomaga mu lepiej 
poznać świat własnych przeżyć, nazywać je i oceniać. Kształtuje się zdolność do oceny 
własnego i cudzego postępowania.  
  



3. PROCEDURA WDRAŻANIA INNOWACJI 
 

1) Zaprezentowanie innowacji nauczycielom w postaci programu zawierającego 

cele, treści, wskazówki metodyczne, sposób ewaluacji. Treści programowe 

to katalog wartości oraz  zbiór 100 przysłów, omówienie programu – wykonano 

2) Podjęcie uchwały w sprawie innowacji – wykonano 

3) Zgromadzenie materiałów do realizacji treści – ilustracje, baśnie, muzyka – w 

trakcie realizacji  

4) Planowanie miesięczne z wykorzystaniem programu  i realizacja – od 1.09.2014 

5) Ewaluacja programu – po każdym semestrze 
 

4. SPODZIEWANE EFEKTY: 

– Poznanie przez dzieci wartości uniwersalnych 

– Poznanie polskich tradycji – przysłów i ich znaczenia, baśni – odróżnianie dobra 

od zła 

– Elementarne ukształtowanie poczucie własnej tożsamości narodowej 

– Szacunek dla tradycji 

– Dostrzeganie potrzeb i emocji własnych i innych 

– Otwarcie się na innych ludzi 

– Dostrzeganie dobra i piękna w drugim człowieku, jego postępowaniu - bez 

względu na wiek, płeć, wygląd, pochodzenie, tradycje 

– Poznanie i przestrzeganie norm społecznego współżycia, ocena zachowania 

własnego i innych  
 

5. EWALUACJA INNOWACJI: 
 

Efekty realizacji innowacji będą analizowane i oceniane po każdym semestrze. Obserwacja 

zachowań dziecka, treści zabaw, wypowiedzi podczas oceny zachowań bohaterów 

literackich, teatralnych, a także zachowania własnego i innych dzieci w różnych momentach 

pobytu w przedszkolu pozwoli ocenić efekty włączenia tego programu do działań 

edukacyjnych placówki. 

Po każdym roku realizacji programu zostanie zbadana u najstarszych wychowanków 

umiejętność odróżniania dobra od zła przez dzieci z wykorzystaniem kart pracy. 

Istotna jest tu także opinia rodziców na temat wpływu realizacji tego programu 

na zachowania dzieci oraz ich wypowiedzi. Podczas ewaluacji zostanie wykorzystana 

zamieszczona poniżej ankieta dla rodziców. 

 

 

 

 

.................................................................................... 

(Podpis dyrektora) 



ANKIETA DLA RODZICÓW 
 

W związku z realizacją programu „Przysłowia skarbnicą mądrości” prosimy  Państwa  

o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania. 

 

1. Czy znają Państwo cel wdrożenia programu „Przysłowia skarbnicą mądrości” 

w przedszkolu? 
o Tak 

o Nie  

2. Jak oceniają Państwo wykorzystanie przysłów do prowadzenia pracy wychowawczej? 
o Dobrze 
o Źle  
o Nie mam zdania 

 
3. Jak oceniacie Państwo zadania , które dzieci otrzymują do wykonania do domu? 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4. Czy uczestniczyliście Państwo w realizacji zadań dzieci? 

o Tak 
o Nie  

5. Jakich................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

6. Czy można zauważyć wpływ realizowanego programu na zachowanie dziecka? 
o Tak 
o Nie  

7. Na czym te zmiany polegają........................................................................................... 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
8. Czy należy kontynuować realizację programu „Przysłowia skarbnicą mądrości” w 

przedszkolu?  
o Tak 
o Nie  

Dlaczego? 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
9.  Co należałoby zmienić w programie?  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 


