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INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Nauczanie na planszy – edukacja poprzez gry planszowe”
I ETAP EDUKACYJNY (dzieci w wieku 5-6 lat w roku szkolnym 2017/2018)
autorki innowacji: Anna Jadzińska, Natalia Ostrowska
Nazwa innowacji: „Nauczanie na planszy – edukacja poprzez gry planszowe”
Cele innowacji:
 dziecko zna i przestrzega zasady i normy społecznych panujące w grupie;
 dziecko zapamiętuje i przestrzega zasady gry;
 dziecko samodzielnie rozwiązuje sytuacje konfliktowe podczas rozgrywki;
 dziecko przyswaja nowy materiał oraz utrwala wiadomości zdobyte podczas zajęć w zakresie przeliczania
obiektów, bezpieczeństwa;
 dziecko dba o nie swoją własność.
Rodzaj innowacji:
 Metodyczna: stosowanie nowoczesnych gier planszowych jako nową metodę nauczania – uczenia się,
prezentacji materiału, form pracy w dziedzinie utrwalania materiału.
 Programowa: integrowanie nauczania z różnych dziedzin wokół jednych zajęć.
Treść innowacji:
Gry planszowe na świecie znane i lubiane są od tysięcy lat. Każdy zna klasyki takie jak Warcaby, Grzybobranie czy
Chińczyk. Właśnie poprzez te gry można dzieciom przekazać wiele informacji w ciekawy sposób. Sposób motywujący
do pogłębienia wiedzy w danej dziedzinie, zadawania pytań. Sposób odbiegający od zwykłego słuchania nauczyciela.
Dziecko uczestniczące w rozgrywce jest zaangażowane w grę, dąży do zwycięstwa, a wiedzę zdobywa „przy okazji”.
Przebieg innowacji:
 Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu.
 Spotkanie będzie trwało 30 minut i podzielone będzie na dwie części:
1. Wprowadzenie tematyczne oraz tłumaczenie instrukcji do gry (prowadzone przez nauczyciela).
2. Rozgrywka.
Przykładowe gry użyte w innowacji:
 Warcaby;
 Chińczyk;
 Kosmiczny Wyścig;
 Wielkie derby;
 Drabina;
 Pies i kot;
 Przygoda safari;
 Nie trać głowy;
 Gra w gęsi;
 Kraje Unii Europejskiej;
 Będę policjantem;
 Będę lekarzem;
 Będę strażakiem;
 Mały ekolog;
 Bezpieczna droga;

Ewaluacja innowacji:
Z uwagi na wiek dzieci uczestniczących ewaluacja przeprowadzona będzie w formie indywidualnej rozmowy (ankieta)
z uczniem na temat nowej formy nauczania-uczenia się.
Grupa docelowa:
Dzieci w wieku 5-6 lat z grup Biedronki, Myszki, Bączki.
Warunki realizacji innowacji:
 Innowacja realizowana będzie w bloku zajęć popołudniowych.
 Spotkanie będzie trwało 30 minut.
 Przewidywana liczba uczestników to 4-6 osób.
Termin realizacji:
Rok szkolny 2017/2018

