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Innowacja z „ Emocje – moje i Twoje. Rozwój inteligencji emocjonalnej” będzie 

realizowana w roku szkolnym 2019/2020 w czterech grupach ( 5-6 osobowych ) dobranych 

pod względem funkcjonowania, rozwoju społecznego, emocjonalnego oraz w oparciu o 

ewentualne wcześniejsze przeżycia. Planowane są również zajęcia dla rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola – którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dzieci i budować ich 

inteligencję emocjonalną. Innowacja będzie obejmowała przedszkole na ulicy Lenartowicza 1 

 

Przygotowanie zajęć: 

„Emocje – moje i Twoje. Rozwój inteligencji emocjonalnej” rozpoczniemy od właściwego 

podziału dzieci na grupy docelowe. Grupy mogą być na różnych poziomie rozwoju 

inteligencji emocjonalnej, jednak osoby wewnątrz danej grupy muszą być na podobnym 

poziomie. Będą ustalone cele metody, techniki, narzędzia oraz rozkład zajęć. Zajęcia będą 

prowadzone według opracowanych scenariuszy zajęć. 
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Określenie rodzaju innowacji: 

 

Innowacja metodyczna – ze względu na stosowane metody i formy pracy dydaktyczno – 

wychowawczej.  

Termin „inteligencja emocjonalna” został po raz pierwszy użyty w 1990 roku przez 

psychologów Petera Saloveya z Uniwersytetu Harvarda i Hojna Mayera z Uniwersytetu w 

New Hampshire. Stosowano go dla określenia cech emocjonalnych, które wydają się ważne 

dla osiągnięcia sukcesu. Są nimi: empatia, umiejętność wyrażania i rozumienia uczuć, 

umiejętność kontrolowania złości, niezależność, umiejętność dostosowania się do zmian, 

budzenie sympatii, umiejętność rozwiązywania problemów międzyludzkich, wytrwałość, 

przyjazny stosunek do ludzi i świata, grzeczność, okazywanie szacunku innym (Lawrence 

Shapiro,1999). 

 

Informacje dotyczące innowacji – opis zasad innowacji 

 

 Pierwsze lata życia dziecka są znaczące dla jego dalszego funkcjonowania. Jest to 

czas, w którym kształtują się nawyki, postawy, zachowania. Podstawowym środowiskiem, 

które jako pierwsze odbywa ważną rolę w życiu dziecka jest rodzina. Ponieważ to w tym 

środowisku zdobywane są pierwsze doświadczenia i umiejętności. Według psychologów 

kontakt emocjonalny między dzieckiem a rodziną – zwłaszcza matką dziecka – ma ogromne 

znaczenie w procesie prawidłowego rozwoju. Niestety na przestrzeni czasu kształt rodziny 

uległ zmianie, pewne wartości nie są już tak oczywiste. Rodzina boryka się z wieloma 

problemami: ekonomicznymi, brakiem czasu, dużym stresem oraz nie rzadko z rozpadem 

rodziny. Skutkuje to szerzącym się problemem opiekuńczo – wychowawczym. Te wszystkie 

czynniki bardzo mocno determinują rozwój emocjonalny dziecka.  

 Właśnie w tym miejscu zaczyna się najważniejsza rola przedszkola. Jest to pierwsze 

środowisko zewnętrzne, które ma znaczący wpływ na dziecko. Przedszkolu dziecko zdobywa 

doświadczenia w odbiorze emocji i uczuć oraz wyrażaniu ich, a także uczeniu się właściwego 

reagowania. Nauczyciel jest pierwszą dorosłą osobą z poza rodziny, która w tak dużym 

stopniu na wpływ na rozwój społeczny, poznawczy oraz emocjonalny dziecka.  
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Dzisiejsze dzieci w przedszkolu mają ogromny potencjał intelektualny, są dobrze 

rozwinięte poznawczo jednak zauważa się u nich problemy w sferach emocjonalno – 

społecznych. Dzieci mają często trudności w wyrażaniu emocji i uczuć, rozładowaniu napięć 

emocjonalnych , które niejednokrotnie prowadzą do sytuacji konfliktowych, czasem 

zachowań agresywnych. 

 

Inteligencja emocjonalna w aspekcie relacji nauczyciel – uczeń, według 

przeprowadzonych badań w 2009 – 2010 roku jednoznacznie można zauważyć, że: 

– ułatwia pracę z dziećmi na zajęciach i poza nimi,  

– tworzy dobre relacje z wychowankami,   

– rozumienie emocji przedszkolaków, 

 – pozwala kierować emocjami dzieci (zwłaszcza tymi negatywnymi),  

– zdolność panowania nad uczuciami,  

– przewiduje sytuacje wychowawcze, 

– właściwa ocena sytuacji problemowej wychowanka 

 

Innowacja z zakresu inteligencji emocjonalnej ma za zadanie rozwijać zdolność 

spostrzegania, oceny i wyrażania emocji w trafny i przystosowawczy sposób; rozwijać 

zdolność rozumienia emocji i wiedzę o nich; zdolność docierania do i/lub wzbudzania emocji, 

które wspomagają aktywność poznawczą i działania adaptacyjne; a także zdolność 

kontrolowania emocji własnych i emocji innych ludzi. ( Salovey & Mayer, 1990r. ) 

Daniel Goleman natomiast definiuje inteligencję emocjonalną jako „zdolność 

rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, do zdolności motywowania 

się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z którymi łączą nas jakieś 

więzi”. ( Studia Dydaktyczne 24/2012  ISSN 1230 - 1760 ) Oznacza to, że wzrastanie do tych 

wartości pozwoli dziecku lepiej funkcjonować  w grupie rówieśniczej, osiągać wyznaczone 

cele, rozbudzić ciekawość poznawczą oraz prawidłowo funkcjonować i reagować w 

środowisku rodzinnym.  
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Cel ogólny 

 

Rozwój inteligencji emocjonalnej ma za zadanie: 

- określanie w sposób właściwy emocji ( prawidłowe nazewnictwo ) 

- rozwijanie posiadanych umiejętności  

- wypracowanie właściwych sposobów reagowania ( kontrola ) 

 

 

Cele szczegółowe 

 

Kształtowanie inteligencji emocjonalnej zaczyna się już w pierwszych latach życia, a praca 

nad nią oraz jasne przedstawienie jej zasad, pozwala dzieciom łatwiej zrozumieć otaczający je 

świat. 

- rozpoznawanie emocji swoich i innych ( jak się czuję? Jak się czują inni? )  

- rozumienie przyczyn i konsekwencji emocji ( co wywołało moją emocje, uczucie? Co 

wywołało emocje, uczucie u innych? )  

- odpowiednie wyrażanie emocji ( jak mogę wyrazić moje emocje? Jak swoje emocje 

wyrażają inni? )  

- skuteczne regulowanie emocji ( jak mogę regulować swoje emocje? Jak regulują swoje 

emocje inni? ) 

- nauczenie dziecka, że nie mamy wpływu na nasze uczucia ale mamy wpływ na nasze 

zachowania 

- budowanie poczucia własnej wartości 

- radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami 

- radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi 

- umiejętność współpracy w grupie 
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Wykorzystywane metody 

 

- Metody czynne oparte na działalności dziecka 

- Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana 

- Metoda Weroniki Sherborne 

- Pedagogika zabawy 

- Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje 

 

Przygotowanie zajęć  

 

Kontakt grupowy i bezpieczeństwo 

Istotą prawidłowego rozwoju inteligencji emocjonalnej jest poczucie bezpieczeństwa w 

grupie, aby tak było należy na początku wspólnie z dziećmi opracować ZASADY 

WEWNATRZ GRUPY, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich 

uczestników. Przypominanie zasad na każdym spotkaniu. 

System motywacyjny 

Również istotny jest system motywacyjny, który odgrywa ważną rolę w procesie 

kształtowania prawidłowych odruchów, sposobów reagowania. Nagradzane będzie 

wykonywanie poleceń nauczyciela oraz prawidłowe wykonywanie ćwiczeń. Praca według 

terapii behawioralnej – działanie na wzmocnieniach i wygaszaniu. 

Podpowiedzi 

Kształtując nowe zachowania należy pamiętać o stosowaniu podpowiedzi właściwych dla 

danej sytuacji, a także odpowiednich technik uczenia ( podpowiedzi werbalne i manualne ). 

 

Techniki uczenia 

1. Plany aktywności  

2. Wideomodelowanie 

3. Technika wyodrębnionych prób  

4. Różnicowe wzmacnianie zachowań właściwych 
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Narzędzia potrzebne do realizacji innowacji  

 

1. Plan zajęć  

 

2. Odgrywanie scenek  

 

3. Zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne  

 

4. Zajęcia relaksacyjne  

 

5. Zajęcia oddechowe  

 

6. Praca w kole na dywanie  

 

7. Materiały wizualne  

 

8. Historyjki i opowiadania   

 

9. Informacje zwrotne – werbalne i niewerbalne  

 

 

Oczekiwane efekty dla dzieci 

 

- rozumienie uczuć i emocji towarzyszących dziecku w sytuacjach codziennych 

- przyjmowanie różnych perspektyw; rozwój empatii 

- zwiększenie poczucia własnej wartości 

- efektywna komunikacja: werbalna i niewerbalna 

- utrwalenia i doświadczenia nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych 

kompetencji 

- możliwość swobodnej wypowiedzi  
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Oczekiwane efekty dla nauczycieli 

 

- opracowanie schematu działań usprawniający rozumienie, nazywanie emocji przez dziecko  

- wyodrębnienie skutecznych technik radzenia sobie przez dziecko z emocjami 

nieprzyjemnymi  

- opracowanie systemu wzmocnień zachowań pożądanych ( gdy dziecko właściwie określi 

emocje, uczucie i adekwatnie się zachowa ) 

 

Oczekiwane efekty dla rodziców 

 

- lepsze wsparcie dla rodziców ze strony nauczyciela 

- zrozumienie trudności przejawianych przez dziecko 

- umożliwienie rodzicom skutecznego rozładowywania napięć w środowisku domowym 

 

Oczekiwane efekty dla przedszkola 

 

- poprawa jakości pracy przedszkola – poszerzenie spektrum metod i form stosowanych w 

edukacji przedszkolnej 

- eliminowanie zachowań niepożądanych  

- wzmacnianie zachowań pozytywnych 

 

Kryteria sukcesu 

 

- Oczekuję, że efektem finalnym Rozwoju Inteligencji Emocjonalnej będzie prawidłowe 

rozpoznawani i nazywanie emocji przez dziecko oraz wypracowanie prawidłowych odruchów 

samokontroli i ukierunkowanie we właściwy sposób emocji nieprzyjemnych dla dziecka 

Ponad to dziecko: 

- będzie miało większe poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości 

- będzie posiadało większą podporność w chwilach niepowodzenia i uczuciu porażki 

- nauczy się właściwie rozwiązywać konflikty w grupie 

- rozwój emocjonalny będzie spójny z rozwojem poznawczym i społecznym 
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Ewaluacja 

 

- ankiety dla rodziców i nauczycieli 

- ankiety obserwacji  

- stopniowe omawianie poszczególnych etapów innowacji 

Niektóre działania innowacyjne będą dokumentowane w postaci zdjęć, filmów, prac 

plastycznych dzieci. Wyniki innowacji zostaną przedstawione nauczycielom oraz rodzicom 

dzieci. 

 

Współpraca z rodzicami 

 

Podczas realizacji innowacji zakłada się zajęcia otwarte 2x w roku, indywidualne konsultacje, 

zajęcia przeznaczone dla rodziców ( rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka po przez pracę 

nad postawami rodzica )  
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