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Kierunki polityki oświatowej paostwa w roku szkolnym 2018/19 zakładały rozwijanie 
kreatywności i innowacyjności dzieci, co łączy się z kształtowaniem twórczego myślenia, oraz 
nabywaniem umiejętności wcielania pomysłów w czyn. W kształtowaniu kreatywności i in-
nowacyjności sprzyjają wszystkie działania podejmowane przez przedszkole, każda zabawa, 
która zaciekawi dziecko, każde działanie w której ma ono okazję do szukania nowych zasto-
sowao dla przedmiotów codziennego użytku, w której rozwija ono swą inwencję twórczą i 
pomysłowośd.  Elementem wspierającym rozwój aktywności twórczej dziecka, mającym 
wpływ na kształtowanie samodzielności i kreatywności jest aranżacja przestrzeni edukacyjnej 
przedszkola, która umożliwia dziecku prowadzenie własnych eksperymentów i badao w 
miejscach do tego przeznaczonych.                                       
     Celem projektu-innowacji „Przedszkolna metamorfoza-aranżacja wnętrz” jest wspieranie 
wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizowanie warunków sprzyjających na-
bywaniu doświadczeo w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego 
rozwoju w każdej sytuacji i momencie jego pobytu w przedszkolu. Przemyślana aranżacja 
przestrzeni edukacyjnej w tym zajęd prowadzonych z dzieckiem pozwala zaspakajad jego 
oczekiwania i potrzeby poznawcze, umożliwia rozwój zainteresowao prowadzących do na-
bywania sprawności w wykonywaniu bardziej skomplikowanych czynności takich jak czytanie 
i rachowanie czy  pisanie.   
     Organizowanie przestrzeni i warunków, w których dziecko nabywa doświadczenia jest 
warunkiem koniecznym w realizacji podstawy programowej. Sposób aranżacji przedszkol-
nych pomieszczeo np. sal zabaw i zajęd, szatni, miejsc wypoczynku dzieci, miejsc gdzie odby-
wają się zajęcia terapeutyczne, gdzie dziecko eksperymentuje, gdzie spożywa posiłki, ma 
ogromne znaczenie w adaptacji do przedszkola, wywiera wpływ na atmosferę pracy i zaba-
wy, na jakośd stosunków międzyludzkich. Przedszkolny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabaw-
ki, które otaczają dziecko, a także kolorystyka pomieszczeo mogą sprzyjad lub ograniczad 
samodzielnośd dziecka, wspierad lub hamowad jego aktywnośd, rozwijad lub zniechęcad do 
kreatywności oraz innowacyjności. Dostosowana do wieku dziecka aranżacja przestrzeni 
umożliwia uczenie się, pozwala dziecku rozumied otaczający świat i budowad wiedzę. Este-
tyczne wnętrze przedszkola, ciekawa kolorystyka, są niezbędnym elementem rozwoju ak-
tywności twórczej dziecka i naturalnej kreatywności, która najpełniej ujawnia się w okresie 
przedszkolnym.  Aranżacja przedszkolnej przestrzeni jest ważna zarówno w realizacji zajęd 
kierowanych i niekierowanych jak i podczas samodzielnych   zabaw dziecka, powinna tak byd 
zaprojektowana, by umożliwiad odkrywanie zjawisk, zachodzących procesów, inspirowad do 
planowania i realizowania własnych eksperymentów.  W organizowanych w salach stałych 
kącikach i kącikach czasowych, dziecko powinno odnaleźd przedmioty, narzędzia i sprzęt, 
dzięki którym rozwija swoje zainteresowania, poznaje nowe zjawiska i doskonali sprawności 
manualne.  Udostępniane tam pomoce dydaktyczne, zabawki, przedmioty i materiały o 
istotnym praktycznym znaczeniu pełnią funkcję motywującą do aktywności, do samodzielne-
go działania i utrwalania zdobywanej wiedzy.  Estetyczna aranżacja wnętrz odgrywa także 
ważną rolę podczas celebrowania posiłków.  Stoliki nakryte obrusem, wyposażone w koloro-
we serwetki z pewnością ułatwią dziecku naukę kulturalnego spożywania posiłków oraz po-
sługiwania się sztudcami.  Danie dziecku możliwości wybierania potraw i ich komponowania 
ma na względzie dostrzeganie walorów odżywczych i zdrowotnych zjadanych produktów. 
Wpływa jednocześnie na rozwój wrażliwości estetycznej i wrażliwości zmysłów.  Aranżacja 
wnętrz przedszkolnych zgodnie z podstawą programową powinna zachęcad dziecko do po-



dejmowania czynności użytecznych takich jak prace porządkowych przed i po posiłkach oraz 
po zabawie, dlatego warto przemyśled w jaki sprzęt wyposażyd sale by dzieciom umożliwid 
wykonywanie tych czynności. Możliwości aranżacji przedszkolnej przestrzeni jest bardzo wie-
le. Jej innowacyjnośd zależy od kreatywności dyrektora, nauczycieli i personelu przedszkola.  
Ponieważ aranżacja wnętrz to stały element procesu dydaktycznego to planując zajęcia z 
dziedmi, nauczyciel prócz określania celów zajęd, stosowanych metod pracy z dziedmi, powi-
nien także przemyśled i zaplanowad rodzaj i sposób wykorzystania środków dydaktycznych 
oraz sposób zarządzania przestrzenią edukacyjną czyli zaplanowad sposób ustawienia stoli-
ków, krzesełek. W tym celu może skorzystad z różnych form aranżacji wnętrz takich jak np. 
Studio uczenia się”, „Studio uczenia się” – praca w grupach”, „Biblioteka medialna”, „salon”. 
Dobór określonej formy aranżacji przedszkolnej przestrzeni zależy od celów jakim służy reali-
zacja zajęd lub od dynamiki procesów uczenia się.  Jeśli nauczyciel realizując zajęcia chce 
„wywoład entuzjazm dzieci” – tak powinien zaaranżowad przestrzeo edukacyjną, w której on 
stoi po środku otoczony dziedmi siedzącymi na krzesełkach.  „Studio uczenia się” to taka 
forma aranżacji przestrzeni, w której nauczyciel zasiada przy tablicy i przedstawia dzieciom 
przygotowany materiał – dzieci siedzą w tradycyjny dla przedszkola sposób czyli frontem do 
nauczyciela.  „Studio uczenia się” – praca w grupach”-  to  sposób prowadzenia zajęd gdzie 
dzieci pracują w separacji przy stołach w kształcie sześciokąta. Stoły w tej aranżacji są oddzie-
lone od siebie ekranami akustycznymi.  Innym sposobem aranżacji przestrzeni jest „studio 
uczenia się –swobodna aranżacja”. To forma aranżacji wymaga podziału sali na strefy.  W 
każdej strefie umieszcza się stoliki do pracy na stojąco i na siedząco, wyposaża się je w tzw. 
postery -   różne formy graficznych prezentacji związanych z tematem realizowanych zajęd. 
W takiej aranżacji dzieci mogą swobodnie przemieszczad się po sali. Jeszcze innym sposobem 
na aranżację wnętrz stosowaną w pracy z dziedmi jest tzw. „Biblioteka medialna”.  W tym 
układzie sala jest wyposażona w laptopy lub smartfony, na których dzieci samodzielnie pra-
cują np. poszukują informacji, wykonują rysunki i jednocześnie porozumiewają się ze sobą 
wymieniając spostrzeżenia.  W tzw. „Salonie” – sala przedszkolna zupełnie jej nie przypomi-
na, ponieważ pomieszczenie wyposażone musi byd w kanapy i fotele. W pomieszczeniu ta-
kim dzieci mogą komunikowad się i dyskutowad siedząc wygodnie w fotelach. Miejsce, w 
którym dzieci mogą wypoczywad, a nawet drzemad zwane „miejscem relaksacji” wymaga 
wyposażenia np. w leżaki, poduszki czy koce. W przedszkolu, gdzie dba się o aranżację 
wnętrz, gdzie realizuje się podstawę programową spełniając warunki jej realizacji, przewi-
dziane jest miejsce do realizacji dynamicznych zabaw ruchowych, dzieci mają wyodrębnione 
miejsca do zabaw konstrukcyjnych, do zabaw artystycznych, swobodny dostęp do przybo-
rów, materiałów plastycznych, sensorycznych czy przyrodniczych. Sale przedszkolne wyposa-
żone są w dostosowane do wzrostu dzieci stoliki i krzesełka, lekkie meble z półkami i szafka-
mi, które ustawiad i przestawiad można w zależności od potrzeb.  Mając na względzie, że 
dzieci w wieku przedszkolnym uwielbiają bawid się w małych kącikach, w izolacji, sale zabaw 
podzielono na fragmenty np. przy pomocy ruchomych elementów wyposażenia (np. para-
wany). W salach zabaw dobrze sprawdzą się także kąciki z daszkami, które otulają i osłaniają 
dzieci, gwarantując im swobodną, lecz indywidualną zabawę.  Innowacyjnie, nowocześnie 
zaaranżowane sale przedszkolne wyposażone są również w interesujące i stymulujące rozwój 
zabawki, gry edukacyjne oraz różne inne przedmioty i środki dydaktyczne zachęcające do 
aktywności. Kąciki zabaw są tak zorganizowane, by ich tematyka wiązała się np. z aktualną 
porą roku, aktualnym wydarzeniem, ważną przedszkolną sytuacją. Ciekawe i stymulujące 
przedmioty takie jak  instrumenty muzyczne, “skrzynie skarbów” to elementy obowiązkowe 
w salach, ponieważ inspirują dzieci do odkrywania, rozwijania wyobraźni i działania.  Waż-



nym miejscem w sali lub w przedszkolu jest miejsce do relaksacji i wypoczynku dzieci, w któ-
rym odpowiednio dobrane są   barwy np. do koloru błękitnego dobrane są ciepłe i stonowa-
ne kolory dodatków poduszek, kocyków itp. Planując zagospodarowanie przedszkolnych 
wnętrz, należy starannie dobierad meble, przedmioty i dekoracje, ponieważ przesyt i cha-
otycznośd w ich rozmieszczeniu sprawia wrażenie nieporządku i nie sprzyja koncentracji 
uwagi, nie kształtuje też kreatywności dziecka.  W zagospodarowanie przestrzeni przedszko-
la, warto zaangażowad także dzieci – to umożliwia realizację zasady dwupodmiotowości w 
wychowaniu, czyli interakcję dwóch osób (dziecko i nauczyciel), które zachowują równowagę 
w "braniu i dawaniu". W interakcji tej nauczyciel jest świadomy, że dziecko posiada kompe-
tencje w wielu dziedzinach, że odpowiednio przygotowane warunki pozwolą mu samodziel-
nie konstruowad wiedzę.  Przygotowując zajęcia dla dzieci uwzględniające założenia innowa-
cji, dobierając treści programowe, przybory i sprzęt, aranżując przestrzeo edukacyjną, a w 
niej sposób ustawienia stolików i krzesełek, nauczyciel powinien brad pod uwagę wiek w ja-
kim są dzieci, z którymi pracuje, sposób ich myślenia, określid cele, które chce osiągnąd. Tylko 
wówczas może aktywnie zarządzad dyscypliną wśród dzieci.  Przygotowana przez nauczyciela 
przestrzeo do zajęd i zabaw daje możliwośd prowadzenia obserwacji rozwoju dziecka w róż-
nych sytuacjach.  Stwarza okazje do gromadzenia informacji na temat potrzeb dzieci i panu-
jących między nimi interakcji. Zmiana aranżacji przedszkolnych sal to także szansa na stwier-
dzenie czy sposób wykorzystania użytych środków podczas zabaw i zajęd rozwija aktywnośd 
dzieci, czy kształtuje   pożądane postawy społeczne i czy wpływa np. na rozwój procesów 
poznawczych.  To zadanie trudne nauczyciela, ważne i wyjątkowe, wymaga bowiem głębo-
kiej wiedzy nie tylko psychologicznej na temat prawidłowości rozwojowych dziecka, ale także 
posiadania wyobraźni i kreatywności.                                                                        

W założeniach innowacji pedagogicznej pod nazwą „Metamorfoza przedszkola - aran-
żacja przestrzeni przedszkolnej”, istotnym elementem jest sposób aranżacji zajęd polegający 
nie tylko na zmianie w ustawianiu stolików, krzesełek lub mebli ale także na wyposażeniu sali 
w dekoracje, środki dydaktyczne, przybory lub narzędzia, które mają wywoład aktywnośd 
dziecka. Ważnym elementem tej innowacji jest przygotowanie zajęd przez nauczyciela - 
aranżacja planowanej sytuacji edukacyjnej. Każdy nauczyciel przygotowując się do ich pro-
wadzenia (w tym zajęd otwartych, koleżeoskich) zobowiązany jest zawrzed w scenariuszu 
(oprócz wskazówek czego będzie uczył i jakimi metodami) także opis sposobu zarządzania 
przestrzenią. Powinien określid sposób zarządzania ruchem dzieci uzasadniając ich ustawie-
nie z dydaktycznego punktu widzenia.  W realizacji innowacji przewiduje się także włączanie 
dzieci we współorganizowanie zajęd. Nauczyciel powinien pokazad dziecku   jak wykorzystad 
ustawienie krzesełek w zabawach, by była kreatywna i bezpieczna zarazem.  Dzieci mogą 
ustawid stoliki i krzesełka np. w kółeczka, lub po 2-3 stoliki w rzędzie, mogą także korzystad z 
poduszek lub materacyków.  Wszystkie działania związane z aranżacją przestrzeni dziecka 
powinny byd realizowane z troską, systematycznie i konsekwentne, tylko wtedy istnieje szan-
sa na zaspokojenie dziecięcej   potrzeby aktywności oraz na kształtowanie jego kreatywności.  
W proponowanej   innowacji „Metamorfoza przedszkola - aranżacja przestrzeni przedszkol-
nej”, każda przedszkolna sala posiada indywidualną kolorystykę, utrzymaną w przyjaznym i 
przytulnym nastroju.  Sale zabaw posiadają własne nazwy - postaci występujących   w utwo-
rze literackim o patronie przedszkola. W salach wydzielone są dwie strefy-   jedna to strefa 
zabawy, druga to strefa nauki i zabawy. Strefę zabawy stanowi podłoga wyłożona wykładziną 
dywanową w kształcie np. koła, kwadratu itp. Umożliwia ona swobodną zabawę ruchową i 
konstrukcyjną, pozwala ustawiad krzesełka po okręgu, umieszczad na niej poduszki, wznosid 
budowle.  Strefa nauki i zabawy jest przy stolikach lub tematycznych kącikach. Wyposażona 



w stoliki i krzesełka oraz przybory i środki dydaktyczne umożliwia zabawy plastyczne, mate-
matyczne, językowe.  Ściany sal wyposażyd warto w tablicę kredową do rysowania dla dzieci, 
w tablicę korkową i białą tablicę magnetyczną z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne.    
Aranżacja szatni i holu przedszkola 

Ważną częścią innowacji jest aranżacja szatni i holu przedszkola.  Jej charakterystycz-
nym elementem są ilustracje (obrazy malowane pastelami) przedstawiające bohaterów pa-
trona przedszkola, wyeksponowane na jednej ze ścian holu z napisem „Galeria ……. np. Ku-
busia Puchatka”.  Ściany holu przedszkola wyposażono w tablice korkowe oraz lekkie półecz-
ki - są miejscem na dziecięcą wystawę prac plastycznych płaskich i przestrzennych. Wejście 
do przedszkola zaprasza dzieci i ich rodziców do wnętrza. Zorganizowano w nim  kąciki wy-
miany książek , oddzielny dla dzieci oraz dla rodziców.  Innowacja w aranżacji przestrzeni 
przedszkola dotyczy również szatni, która zapewniad ma małym użytkownikom komfortowe 
warunki podczas codziennego przebierania. Każde dziecko posiada swoją wygodną i pojemną 
szafkę, w której bezpiecznie pozostawia swoje ubranka.  Posadzka w szatni pokryta powinna 
jest łatwą w utrzymaniu wykładziną pcv, zapewniającą higieniczną i antypoślizgową po-
wierzchnię. Szatnię zdobią kolorowe napisy - wyrazy powitania, pożegnania i podziękowania 
w trzech językach (polskim, niemieckim i angielskim- dzieci z najstarszej grupy uczyły się do-
datkowo języka niemieckiego z jedną z mam). Każdy wyraz podtrzymywany kolorowym 
pomponikiem z tiulu lub szyfonu samodzielnie wykonanym przez nauczycieli przedszkola 
dodaje ciepła i wprowadza dziecięcy, ciepły nastrój.  Napisy zachęcają do skupienia na nich 
uwagi, do wspólnego z rodzicami odczytywania wyrazów.   W  założeniach  innowacji pom-
poniki  odgrywają ważną rolę – zmiana ich kolorów w zależności od pory roku i  świąt nie 
tylko utrwala kolory, wprowadza także nastrój w daną atmosferę np. w okresie jesieni pom-
pony o barwach jesieni  –żółte,  czerwone, brązowe, bordowe, przypominają barwy jesieni , 
pomponiki czerwone i  zielone, w okresie świąt Bożego Narodzenia wprowadzają w nastrój 
świąteczny a  gdy nadeszła zima na ścianach pojawiły się pompony  w kolorze białym i nie-
bieskim, na święta wielkanocne pompony miały żółte i zielone kolory. Wiosną pompony wy-
mieniono na różowe, białe, czerwone i fioletowe by imitowały kolory  wiosennych  kwiatów, 
wraz z nadejściem  lata na ścianach  pojawiły się pompony żółte jak łany zbóż, zielone jak 
liście, czerwone, różowe, pomaraoczowe i niebieskie jak kwiaty lata. Efektem realizowanej 
innowacji jest nie tylko wizualna zmiana wnętrz przedszkola, która stwarza dziecku optymal-
ne warunki do całościowego rozwoju.  Zmiana przestrzeni edukacyjnej, w której dziecko za-
spakaja swoje potrzeby rozwojowe, daje swobodę na samodzielną działalnośd, na przeżywa-
nie i spontaniczną radośd, na naukę kiedy dziecko  chce, kiedy może, na wybór   dowolnej 
formy aktywności i rozwój zainteresowao.  Realizacja innowacji ma wpłynąd na rozwój po-
mysłowości i kreatywności dzieci w zabawach, kształtowad postawy społeczne, zachęcad do 
nawiązywania bliższych kontaktów, do współpracy, budowania więzi, do zmniejszania   dy-
stansu pomiędzy dziedmi i nauczycielem.  

Realizację innowacji „Przedszkolna metamorfoza- aranżacja wnętrz przedszkola” roz-
poczęliśmy od zebrania informacji co chcemy zmienid w aranżacji przedszkola i dlaczego? 
Przyjrzeliśmy się jak wyglądają sale zabaw, jak rozmieszczone są stałe kąciki tematyczne, czy 
są dostosowane do rozpoznanych potrzeb dzieci, czy umożliwiają dzieciom swobodne indy-
widualne zabawy. Zwróciliśmy też  uwagę na wyposażenie sal zabaw , czy jest ono atrakcyj-
ne, czy zabawki tam zgromadzone dostosowane są do wieku dziecka, czy dzieci mają do nich 
swobodny dostęp. Przez cały rok przyglądaliśmy się w jaki sposób nauczyciele przygotowują 
zajęcia, czy organizując proces dydaktyczny biorą pod uwagę warunki i sposób realizacji pod-
stawy programowej, czy starannie dobierają środki dydaktyczne, czy są one estetyczne, czy 



wykorzystują do prowadzenia zajęd ustawienie krzesełek i stolików. Zwróciliśmy uwagę na 
aranżację przedszkolnego holu i szatni.  Przygotowując się do przeprowadzenia innowacji w 
zakresie aranżacji wnętrz, opracowaliśmy  plan zmian, plan niezbędnych zakupów przybo-
rów, pomocy i środków dydaktycznych przy pomocy których systematycznie wprowadzamy  
zmiany. W planie działao innowacyjnych, położyliśmy  nacisk na aktywnośd poznawczą, wy-
chodzimy naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci ze wszystkich grup wiekowych, a także 
pozostałej części społeczności przedszkolnej -nauczycieli, pracowników i rodziców.  Do 
wprowadzenia innowacji przydatne były nam obrazy i prezentacje różnych aranżacji wnętrz 
przedszkola, które uświadomiły nauczycieli, że innowacyjna aranżacja przestrzeni przed-
szkolnej może stad się „trzecim nauczycielem” mającym wpływ na jakośd edukacji, w której 
estetyczna i dobrze zaprojektowana przestrzeo edukacyjna przedszkolna jest zintegrowana z 
procesem dydaktycznym.  

Podejmując innowację – aranżacja wnętrz przedszkola, korzystaliśmy z doświadczeo 
wielkich pedagogów takich jak M. Montessori, C. Freineta, czy szkoły duoskiej, dla których 
aranżacja przestrzeni edukacyjnej jest bardzo ważnym elementem procesu edukacyjnego. 
Realizacja innowacji pod nazwą „Przedszkolna metamorfoza - aranżacja wnętrz” uzależniona 
jest   od rodzaju prowadzonych zajęd, od wieku dzieci i realizowanych treści.   Podstawą do 
opracowania planu innowacji były wyniki prowadzonego w przedszkolu monitoringu pod-
stawy programowej wychowania przedszkolnego, wyniki analizy warunków i sposobów reali-
zacji podstawy programowej, oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 
dyrektora. Projekt działao innowacyjnych zgodny z podstawą programową wychowania 
przedszkolnego pozwolił w ją częściowo zrealizowad w minionym roku szkolnym.  Działania 
realizowane w ramach innowacji będą kontynuowane w kolejnym roku szkolnym. Dotyczą 
one całego przedszkola, mają byd prowadzone w wewnątrz budynku i dotyczą aranżacji 
wszystkich jego pomieszczeo. Do realizacji innowacji wykorzystano jak dotąd dotychczasowe 
wyposażenie pomieszczeo przedszkola. Innowację wspierały środki finansowe Rady Rodzi-
ców przedszkola. Oto etapy realizacji projektu: 

1. analiza warunków i sposobów realizacji podstawy, wniosków z nadzoru pedagogicz-
nego sprawowanego przez dyrektora;   

2. decyzja o potrzebie opracowania i realizacji w przedszkolu innowacji; 
3. prezentacja różnych aranżacji przedszkoli – tworzenie pomysłów zmian w aranżacji 

pomieszczeo przedszkola; 
4. ustalenie planu zmian w aranżacji każdej z sal, holu, szatni przedszkola;   
5. wprowadzenie obowiązku planowania aranżacji sytuacji edukacyjnej, aranżacji zajęd 

w scenariuszach; 
6. realizacja planowanych działao innowacji (metamorfoza sal przedszkolnych, kącików 

szatni, holu);  
7. ewaluacja zrealizowanej innowacji;                     

 
 
 
 

W celu innowacji przestrzeni przedszkolnej w jednej z sal nauczycielka wygospodarowała 
miejsce na *kącik języka angielskiego, na który składa się tablica korkowa z obrazkami, napi-
sami oraz ilustracjami związanymi z aktualnie przerabianym materiałem w danym miesiącu. 
Na tablicy dzieci zaznaczają dzieo tygodnia w języku angielskim oraz  zmieniają miesiąc. W 
skład kącika wchodzą trzy szufladki z napisami: puzzles (puzzle), games (gry) oraz books 



(książeczki). Dodatkowo w sali zawieszone zostały obrazki (duże emotikony z podpisami 
przedstawiające: smutek, radośd, głód, złośd) – samopoczucie w języku angielskim jak i pyta-
nie – Jak się czujesz? (How are you today?). Dzieci podchodzą i pokazują uczucie, które im 
towarzyszy. Ponadto, w sali dostępne są karty obrazkowe przedstawiające pogodę (dzieci 
również podchodzą i określają stan pogody – obrazki wraz z podpisami). W sali również zawi-
sły obrazki z napisami: „Sorry”/ „Thank you”, „Bye” oraz „Hello” – dzieci znają ich znaczenie, 
pokazują dany obrazek w odpowiedniej sytuacji – obrazki te znajdują się zaraz obok tych w 
języku polskim –opisują zasady w przedszkolu.  

Taka zmiana przestrzeni ma celu przybliżenie dzieciom języka angielskiego ma na celu 
naukę poprzez zabawę (zagadnienia dostosowane do wieku grupy) –oraz utrwalanie pozna-
nego dotąd materiału.  

Każda sala dostosowana jest do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, este-
tyczna. W salach panuje ład i porządek, są przytulne i bezpieczne dla dzieci. W każdej z sal 
zmieniano ustawienia stolików i krzesełek w zależności od prowadzonych zajęd i potrzeb ,  
aranżowano kąciki tematyczne zgodnie z zaleceniami zawartymi w innowacji. W salach zajęd 
znajdują się stoliki i krzesełka odpowiednio dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci. Kolo-
rowe, pastelowe meble sprawiają, ze sale są przytulne i przestrzenne. 

Dekoracje w salach są systematycznie zmieniane w związku z omawianymi zagadnieniami 
oraz zmianą pór roku. 
W salach zajęd funkcjonowały stałe  kąciki tematyczne: 

*kącik dom/salon wyposażony w kanapę z poduszkami, maskotki, poduszeczki i koł-
derki do wózka i kołyski dla lalek. W kąciku zawieszone są firanki dostosowane kolorem i 
dekoracjami do panującej pory roku. Znajduje się również szafka/ półka z zestawem książek 
wymienianych wraz z realizowanymi tematami oraz zainteresowaniami przedszkolaków. 
Dzieci bardzo chętnie organizują zabawy tematyczne w kąciku, wykorzystują w sposób wła-
ściwy akcesoria, dbają o porządek. Podczas zabaw grupa dzieci ze sobą współdziała. 

*kącik konstrukcyjny/ aut, na jego wyposażeniu są różnorodne klocki w pojemnikach 
oraz auta. Dzieci mają swobodny dostęp do zabawek, z których konstruują różne budowle 
rozwijając swoją wyobraźnię i kreatywnośd. Przedszkolaki bawią się na dywanie lub (klocki 
drobne, precyzyjne) przy stoliku. Swoje budowle mogą prezentowad innym, stawiając je w 
wyznaczonym miejscu (parapet, podest).   

*kącik plastyczny został wydzielony i stanowi oddzielne miejsce w sali. Tam chętne 
dzieci mogą w swobodny sposób korzystad ze zgromadzonych materiałów plastycznych i 
przyborów (ciasto lina, farby akwarele/ plakatowe, papiery kolorowe, kredki, plastelina, kre-
da,  nieużytków, innych np. rolki po papierze toaletowym, nożyczki, pędzelki, pojemniki do 
przechowywania skrawków papieru, drobnych elementów, itp.) Kącik został wyposażony w 
tablicę do rysowania, kredę. Jest również miejsce nad tablicą, gdzie dzieci mogą prezentowad 
swoje prace. Dzieci znają zasady korzystania z tego miejsca i dbają o porządek po skooczo-
nych działaniach. 

*kącik gier i układanek/ manipulacyjny wyposażony jest w układanki typu puzzle, 
memo, przeciwieostwa, skojarzenia oraz gra „wyprawa do lasu”, zabawki do manipulacji: 
przeplatanki, przybijanki, piramidki oraz wykonane własnoręcznie tablice „wieże” do nakła-
dania szczypcami kulek/ piłeczek różnej średnicy, tablica z nakrętkami do dwiczeo palców, 
pojemniczki i elementy o różnej strukturze do przenoszenia za pomocą szczypiec drewnia-
nych i plastykowej. Na wyposażeniu są dwa zestawy układanek magnetycznych (ofiarowa-
nych przez rodziców), którymi można manipulowad i rozmieszczad/układad elementy na ta-
blicy (rozwijad orientację przestrzenną) jak również tworzyd opowiadania (rozwijad mowę). 



Tak ja w przypadku pozostałych kącików, dzieci wiedzą jak korzystad z zabawek do manipu-
lowania i chętnie to czynią. 

*kącik gospodarski, to wydzielona szafka, na której stoi taca z wodą i kubeczkami dla 
dzieci. Na jednej półeczce są podkładki, serwetniki, do których rozkładania przed posiłkami 
dzieci są wdrażane (czynią to chętnie, wyrabiają orientację układając podkładki na stole, dba-
ją o porządek, estetykę jedzenia, uczą się wykorzystywad serwetki). Na innej półeczce 
umieszczono chusteczki higieniczne i mokre, z których dzieci korzystają w miarę swoich po-
trzeb. Na drzwiach łazienki umieszczono plakat, przypominający przedszkolakom o sposobie 
wykorzystania chusteczek i zachowaniu higieny po ich zużyciu (wyrzuceniu do kosza, umycie 
rąk) 
 *kącik czytelniczy, oprócz księgozbioru przedszkolnego, wymienianego w zależności 
od pory roku i omawianych zagadnieo, do kącika trafia literatura przedszkolaków. Dzieci co-
dziennie przynoszą swoje ulubione książeczki, które po przeczytaniu przez n-la prezentowane 
i udostępniane są w kąciku dla rówieśników. Dzieci dzięki wprowadzonym zasadą dbania o 
książki pilnują w kąciku porządku układając je na półeczkach, sygnalizują również uszkodze-
nie egzemplarzy i uczestniczą przy ich naprawianiu (sklejaniu). 
             *kącik plastyczno-kreatywny został stworzony w najstarszej grupie dzieci. Zawierał 
różne materiały plastyczne oraz słomki, patyczki laryngologiczne, wykałaczki, patyczki do 
szaszłyków, włóczki, skrawki tkanin, guziki, koraliki, sznurki, sznurowadła, wstążki, rolki po 
papierze toaletowym i ręcznikach, taki aluminiowe, kubeczki plastikowe, talerze papierowe 
w różnych kolorach,  Wszystkie materiały były w pojemnikach zamykanych bezbarwnych, 
ułożone na regale dostępnym dla dzieci. Samodzielny wybór z tak rozmaitych zbiorów po-
zwalał na rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności. Dzieci chętnie prezentowały swoje 
prace na forum grupy. 
              *kącik fryzjerski wyposażony został w stoliczek, krzesełko, szczotki, grzebienie, za-
bawkową myjkę do włosów, suszarkę dla dzieci, fartuszki, lusterka. Kącik był ciekawym miej-
scem zabaw nie tylko dla dziewczynek, ponieważ chłopcy również często byli klientami lub 
fryzjerami. 
              *kącik „sklep” stworzony został w grupie najstarszej, przy współpracy dzieci i ich 
rodziców. Sklep w ciągu roku szkolnego przebranżowiony był ze sklepu spożywczego na sklep 
drogeryjno-chemiczny, a następnie na aptekę. Wyposażony w ladę sklepową, regały na pro-
dukty, koszyki na zakupy, kasę, wagę sklepową, pieniądze – zalaminowane imitacje prawdzi-
wych nominałów oraz opakowania po produktach odpowiednich do potrzebnego asorty-
mentu. Dzieci miały okazję ustalad ceny towarów, poznad i rozróżniad nominały monet i 
banknotów, dodawad zgodnie z cenami oraz odejmowad wydając resztę. Starszacy bardzo 
chętnie korzystali z kącika robiąc różne zakupy. Rozwijali umiejętności społeczne, używali 
zwrotów grzecznościowych. Dbali o porządek na sklepowych regałach, odkładali opakowania 
na miejsce po zakooczonej zabawie. 
             *kącik relaksacyjny został zorganizowany w najmłodszej grupie dzieci przedszkolnych 
i był wyposażony w fotel, materac, maty, poduszki. Przygotowany kącik okazał się doskona-
łym odpowiednio wyposażonym miejscem przeznaczonym na odpoczynek „maluchów”.  
W salach pojawiają się również okazjonalne kąciki:  

*stragan z warzywami i owocami był świetną okazją do zabaw dzieci, podczas któ-
rych poznawały, utrwalały wygląd i nazwy warzyw i owoców (w owoce i warzywa zaopatrzyli 
rodzice) 

*dary parku i lasu zgromadzone w koszykach służyły dzieciom do zabaw manipula-
cyjnych, plastyczno- konstrukcyjnych (wspólne zbiory podczas spaceru do pobliskiego lasu 



oraz przyniesione przez rodziców) oraz matematycznych np. jako liczmany, czy do tworzenia 
rytmów; 

*kącik bożonarodzeniowy, w tym roku szopka bożonarodzeniowa zachęcała dzieci do 
manipulowania figurkami i rozwijania mowy na temat świąteczne (figurki wykonane wspól-
nie z dziedmi z wykorzystaniem rolek po papierze toaletowym i ilustracji z gazety) 

*regał z pacynkami na rękę i na patyku prowokuje dzieci do wcielania się w role, do 
prowadzenia dialogów, ośmiela dzieci które mają bariery językowe, improwizują, nazywają 
postaci, manipulują dłoomi; 

*kącik wakacyjny- wrzesieo, który zawierał muszelki, piasek, błękitny materiał – imi-
tację wody, lornetkę, kamienie, bursztyny, pamiątki z wakacji przyniesione przez dzieci 
przedszkolne i ich rodziców; 

*patriotyczny – kącik strojów ludowych zorganizowany w listopadzie został wyposa-
żony w ilustracje przedstawiające stroje regionalne, czapki wykonane wspólnie z dziedmi z 
papieru; W kąciku znalazły się również pamiątki z dawnych czasów: zegarek, żelazko na wę-
giel,  tarka do prania, maszyna do pisania itp; 

*karnawałowy – zorganizowany w styczniu kącik był wyposażony w maski karnawa-
łowe wykonane i ozdobione zgodnie z upodobaniami dzieci; elementy strojów karnawało-
wych: kapelusze, chustki, spódniczki, spodnie, peleryny; Przedszkolaki samodzielnie dobiera-
ły różne elementy, nazywały postaci, do których ich zdaniem pasował strój, wcielały się w 
postaci odgrywając scenki; 

*zimowy – w styczniu pojawiły się kąciki zimowe, które wyglądem przypominały o 
panującej porze roku; w salach stworzono: igloo z balonów, na oknach i ścianach pojawiły się 
śnieżynki z papieru, które pomogły wykonad dzieci, piękna pani zima w długiej białej sukni, 
niedźwiedź biały- duża maskotka. Przedszkolaki miały okazję pomagad przy dekorowaniu sal, 
przedstawiały własne pomysły, cieszyły się z wkładu swojej pracy i jej efektów, które widziały 
przez kilkanaście dni przychodząc do przedszkola. 

*sensoryczny - w dwóch z salach został stworzono kąciki sensoryczne, które wyposa-
żono w różnego rodzaju klocki, tkaniny o różnych strukturach, kawałki wykładzin materiało-
wych, piórka, gąbki, szczotki, czyściki, gumowe rękawice wypełnione makaronem, grochem, 
fasolą i piaskiem, gniotki, magiczny piasek; Dzieci bardzo chętnie korzystały z kącika, manipu-
lowały, dotykały itp. 

*kącik badawczy – wyposażony został w lupy, mikroskop, szkiełka, menzurki, lejki, 
miarki, strzykawki oraz materiały do obserwacji np. liście, piasek, ziemię, mąki różnego ro-
dzaju i typu, kasze itp;  

*lekarski – zorganizowany po poznaniu zawodów: lekarz, pielęgniarka, ratownik me-
dyczny. Wyposażony został w kozetkę, fartuszki białe, maseczki, nerki, strzykawki, patyczki 
laryngologiczne, stetoskop, zabawkowy ciśnieniomierz, stoliczek, recepty, kartoniki po le-
kach;  

*założenie hodowli roślin – co roczną tradycją jest zakładanie w salach kącików przy-
rodniczych, a założenie hodowli przez dzieci pobudza ich ciekawośd. Codziennie oglądali za-
chodzące zmiany, określali różnice, wąchali, smakowali ziół. Kąciki wyposażone były w ko-
newki z wodą, doniczki i korytka z ziemią oraz różnymi siewkami i sadzonkami np. koper, 
cebula, bazylia, rzeżucha, fasola, groszek, kwiaty itp; 

*kącik pierwszoklasisty – został zorganizowany w najstarszej grupie i znajdowały się 
w nim: biurko, krzesło, lampka, piórniki, przybory szkolne, korkowa tablica, zeszyty, książki, 
plecaki, śniadaniówka; Dzieci poznały niezbędne przybory, które będą codziennie wykorzy-
stywad zaraz po wakacjach. Chętnie korzystały z kącika wcielając się w role „pierwszaka”; 



*ściana przy stolikach pełni funkcję tablicy obecności – w każdej sali zorganizowano 
w innowacyjny sposób tablicę obecności. W drugiej grupie „Puchatki wyglądała następująco: 
- IX-XI 2018 r.- dekorację stanowiła kolorowa lokomotywa z wagonikami, nad którymi dzieci 
przyczepiały swoje wizytówki z imionami,  
-XII 2018 r.-  dekoracja została zmieniona na bożonarodzeniową choinkę, którą dzieci co-
dziennie dekorowały bombkami ze swoimi imionami; 
-I 2019 r.- dekoracja las z postaciami zwierząt, dzieci przyklejają śnieżynki z imionami; 
- III-IV 2019 r.- dekoracja rabata kwiatowa z ogrodniczką, dzieci przyklejały kwiatki z imiona-
mi; 
- V 2019 r.- dekoracja przedstawiała dużą sylwetę rodziny, dzieci przyklejały serduszka z 
imionami; 
- VI 2019 r.- dekoracja przedstawia wybrzeże z latarnią, wśród fal dzieci przyklejają ryby 
zróżnicowane kształtem i kolorem z imionami; 

W grupie czwartej „Sówki” – dzieci każdego dnia, przyczepiały drewniane sowy, które 
ozdabiane były zgodnie z panującą porą roku; 

*muzyczna szafka, na której znajduje się sprzęt radiowy, w szufladzie płyty CD z mu-
zyką. W koszyku zgromadzone przybory (chustki, woreczków do wystukiwania, itp.)- wyko-
rzystywane podczas zabaw muzyczno- rytmicznych, czasowo wyposażona była w sprzęt mu-
zyczny, potrzebny do prowadzonych zajęd np. klawesyn, tarki, trójkąty, dzwonki, itp.  
             Wyznaczone miejsca do zabaw i pracy zaspakajają różnorodne potrzeby, ułatwiają 
kontakty z rówieśnikami oraz socjalizują, rozwijają zdolności manualne i sprawnośd fizyczną, 
rozwijają umiejętności językowe, są dostosowane do potrzeb dzieci, które korzystają z nich 
przestrzegając wspólnie ustalonych zasad. Przedszkolaki aktywnie i w miarę kreatywnie ko-
rzystają z kącików zarówno podczas zabaw zorganizowanych jak i w czasie wolnym. Każda 
sala jest przyjazna dzieciom. Dekoracje są estetyczne i stonowane, okresowo zmieniane. 

 
Dużej metamorfozie uległ hol przy wejściu do przedszkola - stary regał na książki, 

został zamieniony na dwa białe regały z kolorowymi /pastelowymi/ szufladami. Regały sta-
nowią kąciki książki „Bookcrossing”, gdzie dzieci i rodzice mogą wymieniad książki. Dodatko-
wą dekorację stanowią ustawione na regałach postaci z „Kubusia Puchatka”- Kłapouchy, Kró-
lik, Tygrys, Sowa oraz Puchatek. Okrągły stół z krzesłami został zamieniony na delikatny biały 
stoliczek z drewnianymi nogami i dwa wygodne krzesła z wyściełanym siedziskiem i oparciem 
w szaro białą kratkę. Na stoliku ustawiana jest dekoracja sezonowa. 

W szatni na ścianach zostały powieszone „magiczne słowa” wykonane ze sklejki: 
dzieo dobry, proszę, przepraszam, dziękuję – przygotowane w trzech językach: polskim, an-
gielskim i niemieckim. Wyrazy pomalowane zostały w pastelowych kolorach. Na ścianach 
zawisły również tiulowe, kolorowe pompony, które były zmieniane ze względu na kolorysty-
kę związaną z każdą porą roku oraz świętami. Okna są dekorowane przynajmniej raz w mie-
siącu, stosownie do reszty wystroju. Na parapetach są ustawiane konewki z kwiatami, koszy-
ki z darami np. jesieni, czy pojemniki z jajkami przed „Wielkanocnymi świętami” czy gałązki 
świerkowe z bombkami przed „Bożym Narodzeniem” itd.  

Długi hol przy salach został wyposażony w tablice korkowe oraz delikatne regały za-
wieszone na ścianach, przeznaczone na prace przestrzenne dzieci, na których prezentowane 
były wytwory dziecięcych umiejętności i kreatywności. Nad tablicami umieszczono napisy 
odnoszące się do nazw grup np. „Galeria Tygrysków”, które wykonano ze styropianu i poma-
lowano na zielono. 



Ogród - w związku z likwidacją sprzętu drewnianego dla dzieci w ogrodzie przed-
szkolnym opracowany został plan zagospodarowania poszczególnych miejsc w ogrodzie 
przedszkolnym. Plan w postaci prezentacji został przedstawiony na Radzie Pedagogicznej i 
zaakceptowany przez Panią Dyrektor i grono Pedagogiczne. W tym kierunku poczynione zo-
stały już pierwsze kroki. Udało się przygotowad miejsce na strefę edukacyjną. Zorganizowane 
zostały: worki z ziemią do wypełnienia skrzynek pod rośliny, drewnianą pergolę, pieoki do 
stolików na gry, palety z których powstały skrzynki do kwiatów. Zostały wstawione i poma-
lowane przedszkolne pergole ograniczające strefę, zbite i zamontowane skrzynie na rośliny. 
Skrzynki uzupełniono ziemią i wsadzono kwiaty wyhodowane z dziedmi w sali. Dzieci mają 
okazję systematycznie chodzid i podlewad wodą. 
Przynajmniej raz w miesiącu w każdej dekorowane są okna stosownie do zaplanowanej te-
matyki, pory roku czy też świąt. 

Nauczycielki dbały o nowe aranżacje w salach podczas zajęd koleżeoskich, otwartych 
oraz warsztatów zgodnie z propozycjami zawartymi w innowacji, odpowiednio do tematyki 
realizowanych zajęd. Scenariusze zajęd zawierały informacje o aranżacji przestrzeni. Przygo-
towywały scenografie do teatrzyków dla przedszkolaków oraz dekorowały miejsca, gdzie 
organizowane były uroczystości przedszkolne, Andrzejki, Spotkanie przy choince, Bal Karna-
wałowy, Dzieo Mamy, Pasowanie na Przedszkolaka, Festyn Rodzinny. 
Wykonały również dekoracje na uroczystośd pożegnania siedmiolatków w ogrodzie przed-
szkolnym. 

Zachęcamy do zaproszenia rodziców dzieci przedszkolnych do wspólnych działao. 
Efekty pracy razem wykonanej bardziej cieszą pracowników, dzieci oraz rodziców. 

Ponieważ naturalną potrzebą rozwojową młodego człowieka jest chęd poznawania, i 
ciekawośd świata, to potrzebuje ono warunków, w których eksperymentowanie i eksploracja 
są możliwe, potrzebuje przestrzeni sprzyjającej odkrywaniu fundamentalnych zasad funkcjo-
nowania świata - te właśnie elementy odgrywają najważniejszą rolę w planowanej innowacji. 
Działania innowacyjne powinny byd realizowane w przedszkolu podczas zajęd dydaktycznych, 
zajęd kierowanych i niekierowanych oraz swobodnych zabaw dziecka.  Aranżacja wnętrz ma 
stad się stałym elementem procesu dydaktycznego. Nauczyciel, planując zajęcia z dziedmi 
prócz określania celów zajęd, stosowanych metod pracy z dziedmi powinien planowad rodzaj 
i sposób wykorzystania środków dydaktycznych, sposób zarządzania przestrzenią edukacyj-
ną. Należy określad sposób zarządzania ruchem dzieci podczas zajęd planowad aranżację sali - 
ustawienia stolików, krzesełek, mebli, oraz sposób wykorzystania środków dydaktycznych, 
zabawek, dekoracji itp.  

Współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi, które pomogą w sponsoro-
waniu lub wykonaniu elementów dekoracyjnych z pewnością ułatwi prowadzone działania 
na rzecz prowadzonej innowacji aranżacji wnętrz w przedszkolu. 

Przeprowadzona zgodnie z innowacją „Metamorfoza przedszkola - aranżacja prze-
strzeni przedszkolnej” z pewnością uprzyjemni dzieciom, rodzicom i nauczycielom pobyt, 
zabawę i pracę w pięknym przyjaznym przedszkolu. 
                                                                                                         


