
Przedszkole nr 32                                                                                      Konin, dn. 14.06.2022 

z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie 

ul. Przemysłowa 7 

62-510 Konin 

 

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej 

Teatr nauczycielski KREATYWNI  

rok szkolny 2021/2022 

 

Innowacja pedagogiczna „Teatr nauczycielski KREATYWNI” prowadzona jest                        

w przedszkolu od  września. Stanowi ona między innymi produkt w ramach projektu Erasmus 

+ Mobilność kadry edukacji szkolnej „Kreatywna Edukacja”. Poprzez udział w kursach 

metodycznych „Art. as therapy;self-expression and special needs inart education”, „Drama 

Techniques: Developing Self – Expresion, Communication and Social Skills for All Students” – 

organizowanych  w ramach projektu, nauczyciele i pracownicy Przedszkola nr 32                                  

z Oddziałami Integracyjnymi podnieśli swoje kompetencje w zakresie rozwijania 

kreatywności  u nauczycieli a tym samym u dzieci przy wykorzystaniu w codziennej pracy 

sztuki i dramy oraz w zakresie kształtowania osobowości dziecka, zwłaszcza 

niepełnosprawnego przy wykorzystaniu metod z zakresu arteterapii.   

Zdobyte kompetencje w zakresie kreatywności stosowanych metod, w tym sztuki                      

i muzyki zostały z inicjatywy koordynatora i współautora innowacji pani  dyrektor Doroty 

Wierońskiej sukcesywnie wdrażane do pracy z dziećmi w ramach prowadzonej innowacji. 

Szczególne miejsce zajęła tutaj drama oraz sztuka wspierająca rozwój intelektualny                                

i emocjonalny, wykorzystywana w codziennej pracy z dziećmi, w tym dotkniętych różnymi 

rodzajami niepełnosprawności.  

W oparciu o innowację, która obejmuje wszystkie grupy przedszkolne również 

oddziały terapeutyczne zwiększyła się częstotliwość prowadzenia codziennych zajęć                                  

i aktywności z dziećmi o metody wykorzystujące zdolności i umiejętności artystyczne 

nauczycieli. W ramach innowacji nauczyciele wdrażali dzieci do posługiwania się mową 

poprawną pod względem gramatycznym, zachęcali do udziału w zabawach teatralnych 

inspirowanych czytanym lub opowiadanym tekstem. Prowadzili ćwiczenia pamięci 

potrzebnej do opanowania tekstów ról w przygotowanych przedstawieniach np. „Czerwony 

Kapturek” – (4latki), „Kot w butach” (5latki), „Majowa łąka na koncert gotowa” (5latki) oraz 

uroczystościach tj.  Dzień Babci i Dziadka w formie nagrań oraz Dzień Mamy i Taty – występy 

przed publicznością. Nauczyciele rozwijali tym samym w dzieciach umiejętność 

odpowiedniego zwracania się do publiczności, ćwiczyli dykcję oraz  siłę głosu.  

Jako podsumowanie innowacji w roku 2021/2022 Teatr Nauczycielski KREATYWNI we 

współpracy z zespołem nauczycieli ds. języka angielskiego wystawił w Młodzieżowym Domu 

Kultury bajkę w języku angielskim dla wszystkich przedszkolaków pt. „Snow  White”, która 



stanowiła zwieńczenie pracy i prezentację umiejętności językowych nabytych m.in. podczas 

zagranicznych szkoleń.  

 

 

 Wnioski do pracy w roku szkolnym 2022/2023 

1. Wystawienie bajki „Snow White” w Młodzieżowym Domu Kultury dla dzieci z 

konińskich przedszkoli. 

2. Tworzenie własnego teatru lalek – wykonanie kukiełek, sylwet do teatru cieni, 

kart obrazkowych do teatru Kamishibai. 

3. Zintensyfikowanie przedstawień realizowanych przez Teatr nauczycielski 

KREATYWNI w celu przybliżenia dzieciom różnych form teatralnych.  

 

 

 


