
Załącznik nr1 

Karta informacyjna 

innowacji pedagogicznej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie 

Temat innowacji pedagogicznej  Projekt edukacyjny: „Interaktywnie z misiem Maurycym” 

 
 

Imię i nazwisko autora lub zespołu 

autorskiego 

„Janauczycielka” 

Imię i nazwisko osoby/osób 

wdrażających innowację 

Natalia Szymczak 

Czas trwania innowacji Od września 2021r. do kwietnia 2022r. 

 

Informacje dotyczące innowacji 

Rodzaj innowacji pedagogicznej 

(właściwe podkreślić) 

Osoby objęte działaniami 

(właściwe podkreślić) 

Zajęcia edukacyjne objęte 

innowacją (właściwe podkreślić) 

 programowa, 

 organizacyjna, 

 metodyczna, 

 mieszana. 

 jeden oddział lub grupa 

uczniów, 

 więcej oddziałów, 

 wszystkie oddziały. 

 wybrane zajęcia edukacyjne, 

 wszystkie zajęcia edukacyjne, 

 jeden przedmiot nauczania, 

 więcej przedmiotów nauczania. 
 

 

Opis innowacji 

Uzasadnienie potrzeby 

wprowadzenia innowacji 

pedagogicznej 

 Głównym założeniem projektu jest wartościowe wykorzystanie 

środków elektronicznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Nieodłącznym elementem współczesnego procesu dydaktyczno-

wychowawczego  stała się nowoczesna technologia, dlatego wprowadzam 

do swojej grupy od  20 września projekt edukacyjny „Interaktywnie z 

misiem Maurycym” autorstwa Janauczycielka.  

 

Cele ogólne innowacji 

pedagogicznej 

 Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 Wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego. 

 Urozmaicenie realizowanych obszarów dydaktycznych poprzez 

wykorzystanie nowoczesnej technologii 

 Poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej dzieci. 

 Doskonalenie logicznego myślenia, kształtowanie radzenia sobie w 

sytuacjach problemowych. 

 Rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych.  

 

Na czym polega 

nowatorstwo innowacji 

pedagogicznej 

Wykorzystanie nowoczesnej technologii będzie mieć wpływ na 

kształtowanie osobowości i postaw dzieci. Ich poznanie nie powinno być 

pozostawione jako spontaniczne, ale powinno mieć swoje stałe miejsce w 

edukacji. Twórcza i wartościowa praca z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii wyzwala w najmłodszych aktywność, kreatywność, zachęca do 



poszukiwania nieszablonowych rozwiązań. Uważam, że warto realizować 

projekty, które są dla ucznia atrakcyjne i aktywizujące.  

 

Spodziewane efekty 

innowacji pedagogicznej 
 

 Realizacja założonych celów. 

 Rozwój kompetencji cyfrowych. 

 Poszerzenie działań z zakresu kodowania i programowania w 

procesie edukacyjnym. 

 Rozwój logicznego myślenia od najmłodszych lat. 

 

 

Opis innowacji 

pedagogicznej 

Udział w projekcie polega na osadzeniu materiałów interaktywnych w 

procesie dydaktyczno-wychowawczym. Głównym ich bohaterem jest 

sympatyczny miś Maurycy. Wspomniane materiały mają postać gier 

interaktywnych, których treść koresponduje z podstawą programową. W 

każdej z gier dzieci napotykają sytuację problemową, której muszą 

zaradzić. Tematyka materiałów interaktywnych, każdorazowo będzie 

związana z aktualnym miesiącem. Wszystkie działania w ramach 

realizowanego projektu wzbogacają wiedze dzieci o otaczającej 

rzeczywistości poprzez wskazanie różnych dróg jej poznawania. 

 

Sposoby ewaluacji 

innowacji pedagogicznej 
 Obserwacja dzieci na zajęciach(poziomu zadowolenia, 

zainteresowania) 

 Analiza ich wytworów (prac, zadań) 

 

Finansowanie innowacji 

pedagogicznej 

Bez dodatkowych kosztów 

 

 

 

 

 

 

 


