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Wstęp
„W każdym dziecku kryją się zdolności,
siła wyobraźni i kreatywność, trzeba je
tylko ożywić, rozwijać i wspierać.”

Pracując w przedszkolu od wielu lat wykorzystywałyśmy bardzo chętnie zagadki, gdyż
uatrakcyjniały one prowadzone zajęcia oraz sprawiały dzieciom radość. Dzieci chętnie uczestniczyły
w

rozwiązywaniu

zagadek,

a

pokonanie

trudności

przynosiło

im

zadowolenie

i satysfakcję oraz zachęcało do uczenia się, skupiania uwagi i wyciszania. Nie zawsze jednak dzieci
są w stanie rozwiązać zagadkę i wtedy pojawiają się emocje negatywne a nawet niechęć do ich
rozwiązywania. Przedszkolaki mają wielką ochotę brać udział w takich zabawach, ale nie potrafią.
Aby nauczyć dzieci rozwiązywania zagadek, trzeba zaplanować swoje działania, dostosować do
wieku dzieci i mieć wewnętrzną motywację do wykorzystywania zagadek w pracy z dziećmi
przedszkolnymi. To od nauczycielki zależy, czy dzieci będą z radością w oczach i okrzykiem na
ustach mówiły: „Pani pobaw się z nami zagadkami!”.
W myśl nowych przepisów program staje się bardziej praktycznym a mniej teoretycznym
dokumentem,

dlatego

powstała

myśl

napisania

programu,

który

zachęca

do

wykorzystania zagadek w codziennej pracy z dziećmi oraz ma służyć pomocą w ich doborze.
Zagadki zostały zebrane i pogrupowane wokół tematów i treści najczęściej realizowanych wśród
najmłodszych dzieci. Są one o różnym stopniu trudności, co pozwala na dokonanie ich wyboru i
dostosowanie do możliwości dzieci. W programie wskazane są formy i metody wykorzystania
zagadek

stosownie

do

treści

i

kształconych

umiejętności.

Mamy nadzieję, że proponowany program stanie się „żywym” a zbiór zagadek powiększany przez
każdą nauczycielkę, która będzie chciała wykorzystać go w swojej pracy.
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I. Cele edukacyjne
Kiedy ćwiczysz na boisku
To masz sprawność ciała w zysku
Gdy zagadki rozwiązujesz
Wtedy umysł swój trenujesz!

Program jest zgodny z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia
2008 r. ” (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r). i ściśle się do niej odnosi. Punktem wyjścia
opracowania programu stały się cele wychowania przedszkolnego w niej określone.
Zgodnie z Podstawa Programową celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w
tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w
nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z
dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach
sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
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8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się
poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i
wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne
w edukacji szkolnej.

Cele ogólne programu „Mistrz zagadek:
1. Wyrabianie u dzieci umiejętności zmagania się z trudnościami o charakterze umysłowym
2. Aktywizowanie myślenia dzieci
3. Przygotowanie dzieci do rozwiązywania problemów, do formułowania trafnych odpowiedzi na
zadane pytania.
4. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
ü potrafi samodzielnie rozwiązać zagadkę;
ü wymienia skojarzenia do wysłuchanej zagadki;
ü wykazuje pomysłowość podczas rozwiązywania i układania zagadek;
ü zna umowy obowiązujące w czasie rozwiązywania zagadek;
ü z uwagą słucha tekstu zagadki;
ü zgodnie współdziała w grupie;
ü rozwiązuje zagadki obrazkowe (historyjki obrazkowe, puzzle, rebusy, domina);
ü rozwiązuje zagadki werbalne ( łamigłówki słowne, zagadki słowne – przekazywane
prozą i wierszowane);
ü rozwiązuje zagadki rysunkowe( plątaninki, wykreślanki, krzyżówki, labirynty).
ü rozwiązuje zagadki słuchowe (dźwiękowe) rozpoznaje odgłosy zwierząt; pojazdów,
przyrodnicze, instrumentów itp.;
ü rozwiązuje zagadki pantomimiczne (dramowe).
ü rozwiązuje zagadki za pomocą zmysłów ( smakowe , dotykowe , węchowe)
ü właściwie interpretuje treść zagadki;
ü potrafi samodzielnie ułożyć zagadkę;
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ü potrafi wykorzystać rekwizyty do ułożenia zagadki;
ü znosi porażkę bez obrażania się ;
ü traktuje porażkę jak przyjaciela, który wskazuje co mamy poprawić ;

II. Uwagi o realizacji programu
„Przedszkolak lubi myśleć”
L. S. Wygotski

Program

ten

został

napisany

z

myślą

wsparcia

nauczycielek

przedszkola

w realizacji nowej Podstawy Programowej oraz przyjętych w danym przedszkolu programów
nauczania. Proponuje on nauczycielkom dużą swobodę w wyborze zaproponowanych zagadek, gdyż
zawarte są one w 89 zagadnieniach tematycznych i to od nauczycielki będzie zależało, które
zagadnienia

wykorzysta

i zainteresowania dzieci.
zagadek

jest

mile

mając

na

uwadze

wiek

Również inwencja twórcza i samodzielne wyszukanie dodatkowych
widziane.

Realizacja

programu

wymaga

zaopatrzenia

się

w odpowiednie pomoce dydaktyczne, które dla udogodnienia zostały opracowane i zawarte są w
załącznikach na płycie CD. Pomoc dydaktyczna o której jest mowa to kartonik z treścią zagadki z
jednej

strony

i

obrazkiem

z

drugiej

strony.

Posiadanie

takich

kartoników

z zagadkami do każdego realizowanego tematu kompleksowego jest jednym z podstawowych
warunków do osiągnięcia zamierzonych celów tego programu. Ponadto realizacja programu powinna
być połączona z kierowaniem rozwojem pojęć u dzieci z uwzględnieniem poniższych etapów:
1. Kojarzenie nazwy z odpowiadającym jej przedmiotem. Jest to przygotowanie do właściwego
kształtowania

pojęć.

Proces

kojarzenia

odbywa

się

codziennie

w

zajęciach

i zabawach dziecka, w obcowaniu z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
2. Kształtowanie pojęć elementarnych na podstawie znajomości zewnętrznych cech przedmiotów
(barwa, kształt, wielkość).
3. Rozwijanie pojęć naukowych, w których treściach uogólnione zostały podobne cechy danej klasy
przedmiotów.
Nowe pojecie nazwy można wprowadzać różnymi sposobami:
Ø w bezpośrednim kontakcie z przedmiotem, zjawiskiem, sytuacją
Ø za pomocą rysunków danego przedmiotu
Ø przez wyjaśnianie nowej nazwy znanymi dzieciom słowami.
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Dla dzieci, u których dominuje myślenie konkretno-wyobrażeniowe, należałoby stosować dwa
pierwsze sposoby wprowadzania nowych nazw. Trzeci sposób nie daje pewności, czy
w umyśle dziecka wytworzy się poprawne pojecie.
Zagadki należą do tych zabaw dydaktycznych, które można wprowadzać w przedszkolu w różnych
sytuacjach i w różnych grupach wychowanków. Odgadywanie zagadek przez młodsze dzieci skłania
je do uświadomienia sobie, że istnieją pewne problemy, które można rozwiązywać poprzez
zrozumienie. Sześciolatki uczą się rozumować i wypowiadać wnioski, określać pojęcia, klasyfikować
je oraz podporządkowywać pewne pojęcia innym. Właściwą korzyść z zagadek odnosi dziecko
wtedy, jeśli nauczymy je zastanawiać się nad trafnością lub błędnością odpowiedzi (czy przedmiot
przez nie podany posiada wszystkie cechy, które wymienia zagadka). Rozwiązywanie zagadek uczy
także

zacieśniania

zakresu

pojęć

i przygotowuje dzieci do porządkowania i klasyfikowania przedmiotów.
Każda zagadka powinna spełniać następujące warunki:
1. Tekst zagadki powinien być w pełni zrozumiały ( dostosowany do wieku, stopnia rozwoju
umysłowego, środowiska).
2. Zagadka powinna być nie za łatwa i nie za trudna.
3. Zagadka powinna dotyczyć treści poznawczych wskazanych do utrwalenia przez dzieci.
4. Zagadka powinna być poprawna pod względem logicznym, to znaczy tak zbudowana, by
oznaczała tylko jeden przedmiot, np. „Maleńki patyczek- wytwarza płomyczek”- to zapałka
5. Zagadka powinna być sformułowana w sposób interesujący i ładnie wyrażona.
Z podanych warunków wynika, że nie jest łatwą rzeczą dobranie właściwej zagadki.
Jeśli zabawa w rozwiązywanie zagadek ma rozwijać i kształtować umiejętność rozumowania
i myślenia, musi być systematycznie prowadzona1.

Harmonogram wdrażania programu
Etapy

I

II

1

Kolejność wprowadzania zagadek

Wprowadzamy zgadywanie nazw dla
określenia jednego z przedmiotów
znajdujących się przed oczami dzieci.

Wprowadzamy zgadywanie nazwy dla
określenia jednego spośród kilku
przedmiotów przedstawionych na obrazku
Wprowadzamy zgadywanie nazwy na
podstawie podanych określeń słownych

Wskazówki dla nauczycielki

Zamierzone osiągnięcia
dzieci. Dziecko:

Ponieważ dziecko początkowo
nie rozumie, na czym polega
zgadywanie, należy doprowadzić
je za pomocą najprostszych
przykładów do zrozumienia
zadania.
- wyróżnia cechy
przedmiotu
Kontrolowanie , czy odpowiedź
spełnia wszystkie warunki

Lipina S., (1983), Aktywizowanie myślenia dzieci, W: Wychowanie i nauczanie w przedszkolu, red. I
Dudzińska , Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczce, s.277
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określone zagadką. Stawiamy
dzieciom pytań: Skąd to wiesz?
Po czym można poznać? W jaki
sposób to odgadłeś? Dlaczego
myślisz, że to właśnie jest
cebula?

III

IV

V

VI

VII

- rozwiązywania prostych zagadek
o bliskich i znanych przedmiotach,
znajdujących się w zasięgu ręki,

- odgadnie znaną rzecz
znajdującą się w zasięgu
reki , przypomni sobie jej
nazwę dzięki podanym w
niej cechom właściwym
danej rzeczy.

- rozwiązywania prostych zagadek
o bliskich, znanych przedmiotach nie
będących w zasięgu wzroku

- odgadnie znaną rzecz nie
będących w zasięgu
wzroku, przypomni sobie
jej nazwę dzięki podanym
w niej cechom właściwym
danej rzeczy.

- rozwiązywanie zagadek słownych
o znanych przedmiotach i zjawiskach,
które określają wyraźnie ich cechy
charakterystyczne i są jednoznaczne,
tzn. dopuszczają tylko jedną, poprawną
odpowiedź
-rozwiązywanie zagadek słownych
różnych przedmiotach i zjawiskach,
podających ich cechy
charakterystyczne- czasem także cechy
istotne.
- układanie własnych zagadek o
przedmiotach w zasięgu reki, np. na stoliku

VIII

- układanie własnych zagadek w oparciu o
wyobraźnię

IX

Zabawy w zgadywanie powinny
doprowadzić do umiejętności
układania przez nie własnych
zagadek. Czynność układania
zmusza dzieci do zastanawiania
się nad właściwościami
przedmiotów oraz nad sposobem
formułowania treści zagadki.
Przypominanie sobie
właściwości przedmiotów w
oderwaniu od nich, a tylko na
podstawie wyobrażeń, jest
ćwiczeniem rozwijającym
myślenie konkretnowyobrażeniowe , oraz takie
operacje, jak abstrahowanie i
uogólnianie (obejmowanie
nazwą grupy przedmiotów
mających wspólne cechy).

- dokonuje zwięzłego opisu
znanej rzeczy, pomijając jej
nazwę

- nabywa umiejętność coraz
dokładniejszego określania
przedmiotów
- przypomina sobie
właściwości przedmiotów
w oderwaniu od nich (na
podstawie wyobrażeń)

Dużą rolę w kształceniu i rozwijaniu myślenia dzieci mają zabawy polegające na układaniu
zagadek. Samodzielne próby tworzenia zagadek zmuszają dziecko do zastanowienia się nad tym, jak
sformułować ich tekst, a dzięki temu zaczyna ono rozumieć, jak zagadka powinna być zbudowana.
Wymyślając własne zagadki dziecko uczy się stosować w praktyce to, czego się nauczyło w czasie
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zgadywania. W procesie wytwarzania pomysłów zagadek mamy do czynienia ze świadomym aktem
twórczym.
Tekst zagadki uwrażliwia umysł na zadanie intelektualne (następuje uświadomienie faktu, że
można czegoś się domyślać).
• Zagadka swoim tekstem wyznacza zagadnienie (ważne dane, bez których dziecko nie jest
w stanie podać rozwiązania).
• W zagadce występują często zwroty obrazowe i przenośne; stąd rozwiązywanie jest
ćwiczeniem w ich rozumieniu.
• Zagadki

ułatwiają

odkrywanie

znaczenia

przenośnego

wyrazów

(słów)

w niektórych zwrotach i wypowiedziach.
• Uczą dzieci rozumować na podstawie określonych danych i brać je pod uwagę.
• Uczą

tworzenia

hipotez.

Dzieci

zyskują

możliwość

kontrolowania

pomysłów

i hipotez, sprawdzenia, czy są one trafne i czy rozumowanie było słuszne.
• Uczą zacieśniania zakresu pojęć i przygotowują do podporządkowywania pojęć
gatunkowych pojęciom rodzajowym oraz przydzielania przedmiotów do właściwej klasy.
• Uczą rozumienia

definicji

(określa

się je często jako „odwrócone definicje”).

Istnieją także szerokie możliwości wykorzystania rozrywek umysłowych w pracy reedukacyjnej z
sześciolatkami wykazującymi trudności w opanowaniu umiejętności czytania, likwidowaniu
zaburzeń

mowy.

Atrakcyjność

zagadek,

dostosowanie

ich

do

potrzeb

i możliwości oraz zainteresowań dzieci powodują że tego rodzaju zadania bardziej od innych
pobudzają aktywność dzieci podczas zajęć dydaktycznych, a ich rozwiązywanie sprawia dzieciom
przyjemność i satysfakcję. Znika wówczas nuda i obojętność, co wpływa korzystnie na jakość pracy i
osiągane przez wychowanka rezultaty. W toku rozwiązywania zagadek z dziećmi powinny mieć
miejsce czynności manualne, które są wręcz nieodzowne w rozszyfrowywaniu ukrytych haseł.
Powinny być zaprogramowane takie czynności, jak np. : manipulowanie kartonikami, obrazkami,
alfabetem ruchomym, rysowanie strzałek, łączenie elementów z wykorzystaniem kredek,
dorysowywanie, skreślanie, wodzenie palcem po wijących się liniach itp. Całość rozważań,
ukazujących wartości dydaktyczno-wychowawcze problemów - zagadek można zakończyć słowami
I. Kikena: "Im bardziej nauka straci charakter nawyku i stanie się przeżyciem, tym bardziej twórczą
będzie

praca

i

radosną
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szkoła".

III. Zadania programu
„Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż, a zapamiętam
Pozwól wziąć udział,
a zrozumiem”
Konfucjusz

Program ten ma za zadanie popularyzację zagadek i sposobów ich wykorzystania w pracy
dydaktyczno-wychowawczej przedszkola oraz ukazanie możliwości tego specyficznego rodzaju zabaw i
zajęć dydaktycznych, które nie są w pełni doceniane. Zagadki najwszechstronniej rozwijają umysł dzieci,
a niewątpliwa ich atrakcyjność dla przedszkolaków sprawia, że podejmują one chętnie wysiłek umysłowy,
aby znaleźć prawidłowe rozwiązanie. Wyrabiają też umiejętność zmagania się z trudnościami o
charakterze umysłowym, dlatego nauczycielki przedszkoli powinny sięgać po nie częściej i bardziej
wszechstronnie je wykorzystywać.
W literaturze stosuje się różne kryteria podziału zagadek. W zależności od formy i treści zagadki
można podzielić na:
zagadki obrazkowe – historyjki obrazkowe, puzzle, rebusy, domina;
zagadki werbalne – łamigłówki słowne, zagadki słowne – przekazywane prozą i wierszowane;
zagadki rysunkowe – plątaninki, wykreślanki, krzyżówki, labirynty.
Ponadto zachęcamy do wykorzystywania zagadek smakowych , dotykowych , węchowych,
słuchowych (dźwiękowych) i pantomimicznych (dramowych).
Poniżej podajemy kilka przykładów wykorzystania zagadek w pracy z dziećmi przedszkolnymi.

Przykładowe zabawy dramowe:
Mimiczne odgrywanie scen
Dzieci dzielą się na dwie grupy, które rozchodzą się. Każda grupa obmyśla jakąś czynność lub
scenkę z bajki, którą chce odegrać. Gdy grupy są gotowe, schodzą się i najpierw jedna grupa
odgrywa bez słów umówioną czynność lub scenkę (na początku powinni powiedzieć, czy odgrywać
będą jakąś czynność, czy scenę z bajki). Odgrywają tak długo, aż inni zgadną. Jeśli nie mogą
zgadnąć, mówią: Poddajemy się – wówczas grupa mówi co odgrywała.
Przykład czynności:
- budowa domu,
- pielenie ogródka,
- grabienie liści,
- wieszanie prania,
- kupowanie w sklepie itp.
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Moje zwierzęta
Pewien gospodarz wyjechał na kilka godzin do miasta. Gdy wrócił do swego gospodarstwa,
spostrzegł, że wszystkie jego zwierzęta rozbiegły się. Wobec tego musi je odnaleźć i rozpoznać
swoje. Jednemu dziecku, które jest gospodarzem, zawiązuje się oczy, a pozostałe ustawiają się w
rzędzie. Teraz gospodarz zbliża się do pierwszego dziecka i pyta: Czym ty jesteś? Dziecko wydaje
głos jakiegoś wiejskiego zwierzęcia. Jeżeli gospodarz rozpozna, mówi np. Ty jesteś moja owca
Basia. Jeżeli nie może rozpoznać, dziecko powtarza do trzech razy, potem mu się mówi. Rozpoznane
zwierzęta wracają do gospodarstwa.
Po zakończeniu inne dziecko zostaje gospodarzem. Nikt nie wygrywa.
Etiudy pantomimiczne ( wchodzenie w rolę poprzez ruch)
- dmuchanie piórka
- dmuchanie balonów
- przekazywanie gumy do żucia
- przekazywanie gorącego ziemniaka – przekazywanie psa , kota jeża
- pieczenie kiełbasek
- improwizowanie gry przez skakankę, w piłkę, - prezentacja modelki
- piłowanie drzewa. Można przeprowadzić wywiad z drwalem.
Osoba prowadząca pyta: Kim jesteś? Co robisz? Itd.

Przykładowe zagadki słowne:
,,Dokończ zdanie’’- dokończenie wypowiedzianego zdania;
- Węgiel jest czarny, a śnieg …….
- Cytryna jest kwaśna, a cukier ………
- Słoń jest duży, a mrówka …………
- Gepard jest szybki, a żółw ……….
-Lód jest zimny, a ogień .....
Dokończ zdania:
- blisko mieszka krowa co nam daje mleko, a słoń i żyrafa mieszkają .......
- smutno jest mi smutno, sam się bawię w koło, a gdy przyjdą dzieci będzie mi ......
- w nocy jest ciemno, a w dzień .....
- latem jest ciepło, a zimą .....
Co wiesz o zwierzętach?
- czy koty mają wąsy?
- czy psy potrafią miauczeć?
- czy wróbel ma skrzydła?
- czy żaba umie fruwać?
- czy słoń to zwierzątko domowe?
Czy tak może być?:
- ptaszek na obcych szczeka, gdy widzi ich z daleka;
- myszkę wzięła ochota, aby nastraszyć kota;
- słoń głośno zapiał, aż kogut się za uszy złapał.
Układanie zagadek:
Nauczycielka z dzieckiem ogląda kilku przedmiotów(jabłko, lalkę, grzebień, kredkę). Nauczycielka
układa zagadkę omawiając jeden z nich np. jest czerwone, okrągłe, zjadamy je? (jabłko) Dziecko
wskazuje przedmiot , który pasuje do opisu. Następnie proponuje, aby dziecko samo spróbowało
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wymyśleć zagadkę wykorzystując zgromadzone przed nim przedmioty. Dziecko prezentuje
wymyśloną zagadkę , a nauczycielka odgaduje.
Propozycje:
Dziecko słucha zagadek - propozycji podawanych przez nauczyciela (w ramach możliwości udziela
odpowiedzi, wskazuje na okaz, ilustrację, przedmiot itd.).
1.- Co trzeba nałożyć na siebie gdy jest nam zimno? (pasek, wianek, sweter)
2. - Co musimy mieć gdy chcemy kupić lizaka? (torbę, pieniądze, pasek)
3. - Kogo należy wezwać, gdy pali się dom? (policjanta, strażaka, listonosza)
Co robimy z warzyw? – zabawa w skojarzenia.
Dzieci swobodnie spacerują po sali przy muzyce. Gdy muzyka milknie, dzieci zatrzymują się i
odpowiadają na pytania nauczyciela:
Co można zrobić z .......kapusty?- kapuśniak, surówkę, ..........
Na każdą przerwę w muzyce nauczyciel zadaje tylko jedno pytanie.

Przykładowe zagadki ( smakowe , dotykowe , słuchowe, węchowe):
Zagadki dotykowe:
- 1 dziecko z grupy poznaje po dotyku, co znajduje się w worku (grzebień, pasta do zębów, zmiotka,
termometr)
-W woreczku są różne warzywa. Dzieci po dotyku rozpoznają jakie warzywa ukryły się w woreczku
(marchew, pomidor, ogórek ...). Określają po jakich szczegółach rozpoznały te warzywa.
Zagadki smakowe:
- 1 dziecko z każdej grupy z zasłoniętymi oczami smakuje i nazywa produkt, który włoży mu
nauczycielka do buzi (marchew, jabłko, chips, cukierek)
- Wywołane dziecko ma zasłonięte oczy. Nauczyciel podaje do zjedzenia część jakiegoś warzywa.
Dziecko po smaku stwierdza co to za warzywo (rzodkiewka, ogórek, burak ......).
Zagadki słuchowe: "Odgłosy wody nagrane na kasetę" Dzieci rozpoznają i nazywają odgłosy:
lecącej z kranu
• Wody kapiącej z kranu
• Prysznicu
• Wody

Zagadki węchowe: „Mydełka"
Nauczycielka dzieli dzieci na cztery grupy. I i II grupa otrzymują po dwa takie same
mydełka. III i IV grupa otrzymuje mydełka o różnych zapachach. Zadaniem dzieci jest
odgadnąć, czy mydełka pachną tak samo, czy inaczej. Mydełka są zawinięte w identyczną
bibułkę, dzieci wąchają je i próbują określić zapach.

IV. Metody, formy i zasady pracy
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Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki.
Glerin Doman

Metoda nauczania określa sposób pracy nauczyciela z uczniem. Według Cz. Kupisiewicza jest to:
„ celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający uczniom
opanowanie

wiedzy

wraz

z

umiejętnościami

posługiwania

się

nią

w praktyce, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych.”
Naczelne miejsce w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zajmują metody oparte na działalności
dziecka. Metody wskazują na czynności, które należy tak dobierać, aby osiągnąć zamierzone cele. Są
to czynności zarówno wychowawcy, jak i wychowanka.
W „Podstawach pedagogiki przedszkolnej” pod red. M. Kwiatkowskiej znajduje się opis metod,
które mogą być stosowane w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Wyróżnia się więc metody
oparte na działaniu, na obserwacji i na słowie. Wśród metod wyróżnia się:
Ø metodę samodzielnych doświadczeń opartą na inicjatywie własnej dziecka ( w czasie zabaw,
zajęć artystycznych, na temat dowolny w kontakcie z przyrodą itp. )
Ø metodę zadań stawianych dziecku przez nauczyciela, które dziecko rozwiązuje samodzielnie
według własnego pomysłu
Ø metodę ćwiczeń polegającą na powtarzaniu przez dziecko odpowiednich czynności
( np. sprawności ruchowych, uczenia się prawidłowej wymowy itp.)
Ø metodę odtwarzania, na przykład podczas nauki wiersza, piosenki, tańca itp.
Ø metody słowne, do których należą rozmowy, opowiadania, zagadki, rozwijające procesy
poznawcze i poszerzające zasób wiadomości dziecka
Ø metody żywego słowa oddziałujące na dziecko przez środki artystyczne, pomagające rozwijać
wrażliwość uczuciową i estetyczną.
Do metod poglądowych opartych na bezpośrednim spostrzeganiu zalicza się:
·

metody obserwacji i pokazu przedmiotów – zjawisk, czynności

·

metody przykładu: przykład osobisty, poprzez widowisko teatralne, ilustracje

·

metody uprzystępnienia sztuki.
W metodach nauczania wyodrębniono w dydaktyce ogólnej trzy grupy metod: oglądowe,

słowne i praktyczne. W pracy przedszkola metody te przenikają się wzajemnie i rzadko występują w
swojej czystej postaci, ponieważ pedagogika przedszkolna ma swoją specyfikę. Również przy
realizacji programu „Mistrz Zagadek” metody te przenikają się wzajemnie i uzupełniają zwłaszcza w
procesie kierowania poznawaniem dziecka i kształtowania prawidłowych pojęć poprzez
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doświadczenia i przeżycia w kontaktach z ludźmi, otoczeniem i światem przyrody. To samo
zjawisko, ten sam przedmiot rozpatrywany jest pod różnym kątem widzenia – w zależności od wieku
dziecka. Dzięki temu powstają w jego umyśle dokładne i prawdziwe wyobrażenia i pojęcia, które są
niezbędne do rozwiązywania zagadek.
Obok metod działań odnoszących się do organizacji pracy nauczyciela, wyodrębnione zostały
metody odnoszące się do działań dziecka związanych z procesem uczenia się polegającego na:
ü przyswajaniu ( podanego, gotowego materiału ),
ü odkrywaniu (nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów i samodzielnego
poszukiwania ),
ü przeżywania ( różnorodnych form i wartości ),
ü działania ( polegającym na zmienianiu rzeczywistości i samego siebie poprzez sprawdzenie
wiadomości w praktyce ).
Wielostronne uczenie się przeciwstawia się jednostronnemu uczeniu się, nauczaniu opartemu
głównie na przyswajaniu gotowej wiedzy podawanej przez nauczyciela. Wielostronnemu uczeniu się
odpowiadają metody nauczania:
- podające( przyswajanie )
- problemowe ( odkrywanie )
- aktywizujące ( przeżywanie ),
- praktyczne ( działanie ).
O skuteczności pracy dydaktycznej nauczycieli w edukacji dzieci w dużym stopniu decydują
metody pracy. Istotne jest, by były to metody wynikające z koncepcji wielostronnego kształcenia.
Istnieją, jak podaje W. Okoń, cztery grupy takich metod:
·

metody asymilacji wiedzy oparte na aktywności poznawczej o charakterze reproduktywnym,

·

metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy oparte na aktywności poznawczej, związanej
z rozwiązywaniem problemów, metody waloryzacyjne ( eksponujące ) cechujące się
przewagą aktywności emocjonalnej i artystycznej,

·

metody praktyczne oparte na aktywności praktyczno – technicznej.

Przez formy organizacyjne pracy pedagogicznej rozumie się rozplanowane w czasie i
przestrzeni powiązane ze sobą wzajemne czynności nauczyciela i dzieci. W systemie wychowania
przedszkolnego formy te odnoszą się do całości sytuacji związanych z trybem życia dzieci i
podstawowymi rodzajami ich działalności . Obejmują typowe sytuacje wychowawcze, naturalne i
celowo zorganizowane, powtarzające się systematycznie lub okolicznościowo w rozkładzie dnia
pracy przedszkola.
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Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:
Ø indywidualna
Ø zespołowa
Ø zbiorowa ( zajęcia z całą grupą ).
Wszystkie te trzy formy powinny być wykorzystywane podczas procesu nauki rozwiązywania
zagadek. Stosując je należy zawrzeć z dziećmi umowy:
- słuchamy treść zagadki do końca,
- zagadkę rozwiązuje tylko dziecko do którego jest ona skierowana (nie podpowiadamy
rozwiązania zagadki)
- skupiamy uwagę na treściach zagadek, staramy się je zapamiętać i wykorzystać tą wiedzę,
podczas udziału w następnej zabawie w rozwiązywanie zagadek
- jeżeli nie umiemy podać prawidłowego rozwiązania, mówimy „NIE WIEM”
- porażkę – nieudaną próbę rozwiązania zagadki przyjmujemy jako naszego przyjaciela, który
pokazuje nam, że musimy jeszcze cierpliwie uczyć się rozwiązywania zagadek.
Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa i tą formę chcemy preferować przy realizacji
tego programu.

Oznacza to, że proces kształcenia powinien być związany z zabawą. Dziecko

przedszkolne przejawia najczęściej swą aktywność zabawową w zabawach manipulacyjnych,
konstrukcyjnych, tematycznych, dydaktycznych i ruchowych ale chętnie też samorzutnie bawi się w
rozwiązywanie różnorodnych zagadek

( dotykowych, dźwiękowych, obrazkowych), bądź

werbalnych i rysunkowych w starszych grupach.
Zagadki zawierają pewne elementy zabawowe i stanowią ulubioną przez dzieci formę zajęć.
Doniosła rola tej formy zajęć to także systematyzowanie wiedzy, utrwalenie wiadomości z różnych
dziedzin. Ponadto zmuszają one do samodzielności, kształcą odwagę i wiarę we własne siły, ćwiczą
pamięć i umiejętność koncentracji uwagi. Rozwiązywanie zagadek może stać się dla dziecka źródłem
sukcesu, aktywizującym sferę poznawczą i społeczno-emocjonalną. Zasadniczym warunkiem w
osiąganiu zamierzonych celów programu „Mistrz zagadek” jest stosowanie atrakcyjnych form i
metod pracy opartych na :
- różnorodnych zabawach,
-obserwacji i pokazie,
-działaniu,
-przekazie słownym,
-przykładzie osobistym,
- rozwiązywaniu zadań według własnego pomysłu,
-samodzielnym doświadczeniu dziecka,
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-spontanicznej, swobodnej aktywności własnej dziecka,
-grach dydaktycznych,
-zajęciach dramowych.
Ponadto program ten powinien być realizowany zgodnie z zasadami nauczania - zasadą
poglądowości, systematyczności, aktywności wychowanków, stopniowania trudności, utrwalania
wiadomości i umiejętności oraz zasadą wiązania podawanych wiadomości z możliwością ich
praktycznego zastosowania.
Stopniując trudność należy zacząć od rozwiązywania prostych zagadek o bliskich i znanych
przedmiotach, znajdujących się w zasięgu ręki, następnie o bliskich, znanych przedmiotach;
potem rozwiązywanie zagadek słownych o znanych przedmiotach i zjawiskach, które
określają wyraźnie ich cechy charakterystyczne i są jednoznaczne, tzn. dopuszczają tylko
jedną, poprawną odpowiedź; rozwiązywanie zagadek słownych różnych przedmiotach i
zjawiskach, podających ich cechy charakterystyczne- czasem także cechy istotne.

V. Treści edukacyjne

Zagadka, zagadka
to dla dzieci wielka gratka.
Dla dużego, dla małego
a więc przyłącz się kolego.

Treści kształcenia w nowej Podstawie Programowej

przedstawienie

są w języku efektów

kształcenia (poprzez określenie wymagań na koniec każdego etapu edukacyjnego). Ma to na celu
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precyzyjne określenie tego, czego przedszkole zobowiązane jest nauczyć przeciętne dziecko.
Program „Mistrz Zagadek” obejmuje 15 obszarów wychowania przedszkolnego zawartych w nowej
Podstawie Programowej. Do realizacji tych obszarów dobrano a także zmodyfikowano treści
programu „ABC” i „Dziecięca Matematyka” oraz dodano treści szczegółowe programu „Mistrz
zagadek”. Ponadto treści programu „Mistrz zagadek” zawarto w ramach tematów kompleksowych
realizowanych przez nauczycielki. Treści kształcenia programu „Mistrz Zagadek” również ujęte są
w języku efektów kształcenia. Realizując treści programu „Mistrz Zagadek” nauczycielki pogłębiają
wiedzę dzieci zdobytą na zajęciach oraz rozwijają ich horyzonty umysłowe, gdyż w każdej zagadce
zawarte jest jakieś zadanie intelektualne przy rozwiązaniu którego konieczne jest
przypomnienie, porównywanie, dopasowywanie danych cech i właściwości do przedmiotu,
którego poszukujemy. Ponadto dzięki temu rozwija się u dzieci pamięć, uwaga, myślenie,
wyobraźnia, spostrzegawczość.
Obszary wychowania przedszkolnego oraz umiejętności i wiadomości, którymi powinny
wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1.1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie
zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
1.2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w
zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
1.3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki
swoich zachowań;
1.4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują
się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
1.5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można
podawać takie informacje2.
Obszar: 1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
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Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

1) obdarza uwagą
dzieci i dorosłych, aby
rozumieć to, co mówią
i czego oczekują;
grzecznie zwraca się
do innych w domu, w
przedszkolu, na ulicy;

- Zwraca twarz i wzrok w kierunku osoby
mówiącej;
- Skupi uwagę na osobie mówiącej do niego;
- Mówi do dorosłych i dzieci spokojnym głosem
- Reaguje na polecenia i prośby nauczyciela,
- Słucha uważnie wypowiedzi innych, podejmując
rozmowę,

2) przestrzega reguł
obowiązujących w
społeczności dziecięcej
(stara się współdziałać
w zabawach i w
sytuacjach
zadaniowych) oraz w
świecie dorosłych;

- współdziała z nauczycielką w porządkowaniu
zabawek;
- podchodzi do nauczycielki na jej przywołanie;
- współdziała z nauczycielką w zabawach,
zajęciach
- sygnalizuje nauczycielce oddalenie się z miejsca
zabawy,
zajęć
- korzysta z zabawek i sprzętu ogrodowego
zgodnie z ustalonymi regułami,
- włącza się do pomocy w przygotowaniu
przyborów i pomocy do zabaw i zajęć, np.
przyniesienie piłki z kosza, rozłożenie na stołach
pojemników z kredkami.
- pozna zasady regulujące zachowania podczas:
* korzystania ze wspólnych zabawek,
* zabawy w tym samym miejscu, kąciku
zainteresowań.
* stara się uprzejmie witać z kolegami
spotkanymi w szatni, na podwórku (mówienie
dzień dobry, skinienie ręką itp.).

3) w miarę
samodzielnie radzi
sobie w sytuacjach
życiowych i próbuje
przewidywać skutki
swoich zachowań;

- próbuje samodzielnie wkładać kapcie, obuwie
- samodzielnie podciąga majtki, rajstopy

4) wie, że nie należy
chwalić się bogactwem
i nie należy dokuczać
dzieciom, które
wychowują się w
trudniejszych
warunkach, a także, że
nie należy wyszydzać i

- Zgodnie korzysta z zabawek,
- Współdziała z innymi dziećmi w zabawach
ruchowych , kołowych
- Życzliwie i taktownie zachowuje się wobec
odmienności innych (wygląd zewnętrzny,
zachowanie, upodobania, zwyczaje).
- Słucha utwory literackie o wymowie moralnej –
wiąże sprawiedliwość i dobre uczynki z pięknem.

- Przestrzega kulturalnego zwracania się do siebie
nawzajem, właściwie stosuje zwroty grzecznościowe
-Poznaje proste zasady savoir-vivre’u np. chłopiec
ustępuje miejsca dziewczynce, przepuszcza ją
pierwszą w przejściu, dziecko otwiera drzwi pani
woźnej, która coś niesie.
- Uczy się odróżniania spraw ważnych od mniej
ważnych, unika krzyku, kłótliwości i zawziętości w
kontaktach z innymi. Nabywa umiejętność spokojnego
dyskutowania i dochodzenia do kompromisu.
- Przestrzega zasady, normy i reguły ustalone w grupie,
odnoszące się do:
a) zgodnego zachowania podczas zabaw,
b) kulturalnego włączania się do zabaw kolegów,
c) korzystania ze sprzętu i zabawek,
d) mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów.
- Rozumie konieczność szanowania działalności
innych:
a) wytworów ich pracy,
b) sposobów i form zabaw.
-Umiejętnie współdziała w zespole: podporządkowuje
się określonym zasadom, uczestniczy w podziale ról i
przydzielaniu określonych czynności do wykonywania.
- Nabywa umiejętność podporządkowania się regułom
obowiązującym w grze, zabawie.
- Nabywa umiejętność właściwego reagowania na
przegraną, gratulowanie wygranej koledze (próby
dzielenia radości innych).
- Opiekuje się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej
pomocy potrzebują (rozumienie ich zagubienia czy
nieporadności)
- Rozumie konieczności poszanowania cudzej
własności.
- Pełni tygodniowe dyżury: w łazience, szatni, przy
posiłkach, w kąciku książki, przyrody itp. Umiejętne i
odpowiedzialne wykonywanie powierzonego zadania;
podporządkowanie
się kolegom pełniącym dyżur. Ocenianie swojego
dyżuru.
- Szybko przychodzi na zbiórki i sprawne ustawia się,
respektuje polecenia nauczycielki.
- samodzielnie wykonuje czynności higieniczne w
łazience; samodzielnie myje ręce i zęby
- samo je, rozbiera się i ubiera również w odzież
wierzchnią;
- samodzielnie zakłada różne typy obuwia;
- poprawia odzież, aby wyglądać schludnie; - utrzymuje
porządek wokół siebie,
sprząta kredki, zabawki
-samodzielnie pełni dyżury;
- jest zdecydowany w wyborze zabaw i zabawek
-samodzielnie planuje treść wykonywanych rysunków i
innych prac plastycznych
-jest samodzielny w wykonywaniu poleceń
nauczyciela,
- pamięta i nie trzeba mu przypominać o zasadach
zachowania się,
-samo zgłasza złe samopoczucie nauczycielowi
- Okazuje innym życzliwość, mówi miłe słowa,
dziękuje innym za okazywanie serdeczności.
- Zaprzyjaźnia się i nawiązuje życzliwe kontakty ze
wszystkimi dziećmi (także z innych grup).
- Toleruje odmienność w wyglądzie i zachowaniu
innych. Nabywa życzliwą i serdeczną postawę wobec
wszystkich ludzi, bez względu na to, jak wyglądają czy
zachowują się. Poznaje przyczyny odmienności (np.
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szykanować innych;

- Próbuje ocenić postępowanie bohatera –
rozpoznaje dobre uczynki np. oddanie zguby,
udzielenie pomocy, zaopiekowanie się kotkiem.
- Nabywa umiejętność przeciwstawiania się
złemu traktowaniu fizycznemu i psychicznemu ze
strony innych.

5) umie się
przedstawić: podaje
swoje imię, nazwisko i
adres zamieszkania;
wie, komu można
podawać takie
informacje

- podaje swoje imię i nazwisko,
- pamięta swój adres zamieszkania;
- rozumie w jakich sytuacjach i komu może podać
swój adres
- rozumie zasadę ograniczonego zaufania w
stosunku do osób nieznanych

należenie do innej rasy ludzkiej, skutek choroby).
- Dostrzeganie potrzeby pomagania innym w
codziennych sytuacjach.
- Zwraca uwagę na problemy, które dotyczą innych
(wczuwa się w ich przeżycia). Udziela pomocy tym,
którzy tego potrzebują. Uczestniczy w ich kłopotach i
radościach.
- Słucha utwory literackie, w których występują
postacie prezentujące postawy właściwe i naganne.
Rozpoznaje i nazywa je, próbuje uzasadnić swoje
sądy.
-Uświadamia sobie, że przemoc (np. bicie, zabieranie
zabawek, zmuszanie do jakichś czynności) jest rzeczą
złą. Potępia takie zachowanie.
- Uczy się mówienia innym miłych rzeczy, ale i
wyrażania dezaprobaty dla ich złych zachowań. Ocenia
postępowanie, a nie osobę.
- Ocenia postępowanie własne i kolegów w
konkretnych sytuacjach występujących w codziennym
życiu. Zdaje sobie sprawę, że każdy sam ponosi
konsekwencje własnych
zachowań.
- Uczy się przyjmowania pochwał i krytyki ze strony
innych, jako wskazówek do dalszego postępowania.
- Rozumie zło jakie niesie ze sobą przemoc fizyczna i
przeciwstawia się takiej formie rozwiązywania
konfliktów. Przyzwyczaja do rozwiązywania sporów w
drodze rozmów,
wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawiania wraz
argumentowaniem swoich racji oraz własnych ocen i
odczuć – jednocześnie liczenie się z odczuciami drugiej
strony sporu.
- Szanuje wolność innych – szanuje cudze zdanie,
nabywa umiejętność zachowania sekretu,
powstrzymywanie się od wywierania presji.
- Zapamięta własny adresu zamieszkania.
- Zdaje sobie sprawę, w jakich sytuacjach (np.
zagubienie w tłumie) i komu (np. policjant lub
ekspedientka) można przekazać informacje dotyczące
nazwiska, adresu zamieszkania czy podać numer
telefonu.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
2.1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
2.2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
2.3) samodzielnie korzysta z toalety;
2.4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub
kradzież;
2.5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
Obszar: 2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać się
dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki
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1) umie poprawnie umyć
się i wytrzeć oraz umyć
zęby;

- Dba o czystość osobistą:
a) rozumie konieczność częstego mycia rąk w ciągu
dnia (np. przed posiłkami, po zajęciach
plastycznych, po wyjściu z toalety), - potrafi umyć i
wytrzeć dłonie ( pozna poszczególne etapy mycia
dłoni; ćwiczy dokładne ich wykonywanie)
b) próbuje samodzielnie myć twarz (w zależności
od potrzeb, np. po zjedzeniu kanapki z dżemem,
powrocie z ogrodu), - potrafi umyć i wytrzeć twarz,
c) opanowuje umiejętność samodzielnego mycia
zębów (pozna poszczególne etapy tej czynności i
dokładnie je wykonuje), - potrafi samodzielnie
umyć zęby,
d) próbuje opanować umiejętność samodzielnego
wycierania nosa (prawidłowo wydmuchuje poprzez
naprzemienne naciskanie ścianek nosa).
e) próbuje samodzielnie posługiwać się grzebieniem

2) właściwie zachowuje
się przy stole podczas
posiłków, nakrywa do
stołu i sprząta po sobie;

3) samodzielnie korzysta
z toalety;

4) samodzielnie ubiera
się i rozbiera, dba o
osobiste rzeczy i nie
naraża ich na zgubienie
lub kradzież;

Opanowuje umiejętność kulturalnego jedzenia:
a) przyjmuje odpowiednia postawę siedzącą przy
stole, opanowuje umiejętność spokojnego, cichego
siadania i wstawania,
b) prawidłowo posługuje się łyżką i łyżeczką,
próbuje posługiwać się widelcem, prawidłowo
korzysta z kubka,
c) opanowuje umiejętność dokładnego gryzienia
pokarmów, zwłaszcza twardych (np. marchewki),
d) pokonuje uprzedzenia do niektórych potraw
poprzez ich próbowanie (poza tymi, które wywołują
uczulenia),
e) nie wkłada do buzi zbyt dużej ilości pokarmu,
przestrzega zasady niemówienia z pełnymi ustami,
f) posługuje się zwrotami grzecznościowymi:
dziękuję, proszę, smacznego, prawidłowo korzysta z
serwetki,
g) przestrzega zakazu zbliżania się i dotykania
naczyń z gorącymi potrawami.
Opanowuje umiejętność kulturalnego jedzenia:
a) prawidłowo posługuje się widelcem, próbuje
posługiwać się nożem,
b) opanowuje umiejętności samodzielnego
przesuwania talerza z kanapką, drugim daniem,
przestawianie kubka z kompotem (bez rozrzucania i
rozlewania), zachowuje czystości podczas jedzenia
(wokół talerza, czystość ubrania itp.),
c) rozumienie konieczności jedzenia potraw
niezbędnych dla zdrowia (np. mleka i produktów
mlecznych),
- sygnalizuje potrzeby fizjologiczne,
- samodzielnie korzysta z toalety: zdejmuje i
podciąga
majteczki i spodnie, spuszcza wodę, myje ręce,
wyciera
ręce,
- używa odpowiedniej ilości papieru toaletowego
- Opanowuje umiejętności związane z
samodzielnym ubieraniem się:
a) próbuje samodzielnie zakładać wybrane części
garderoby, np. rajstopy, bluzkę, czapkę, buty,
kapcie, kurtkę, spodnie.
b) próbuje odwracać odzież na prawą stronę,
c) zwraca się o pomoc do nauczycielki przy
trudnościach związanych z samodzielnym
ubieraniem się (przy wiązaniu, zapinaniu, zakładaniu
sukienek czy odwracaniu
na prawą stronę itp.).
d) próbuje samodzielnego odpinania i zapinania
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- Dba o czystość osobistą:
a) rozumie konieczność dbania o czystość osobistą
(codzienna kąpiel, mycie rąk w zależności od potrzeb itp.),
b) samodzielnie myje twarz, uszy, szyję
c) prawidłowo korzystania ze szczoteczki do paznokci (w
zależności od potrzeb, np. po malowaniu farbami czy
klejeniu),
d) rozumie konieczność częstego mycia zębów w ciągu
dnia (np. po posiłkach, po jedzeniu słodyczy),
e) opanowuje umiejętność prawidłowego samodzielnego
wycierania nosa,
f) rozumie konieczność zmiany bielizny osobistej.
Dbanie o czystość osobistą:
a) świadomie stosuje zasady higieny osobistej (codzienne,
samodzielne mycie całego ciała, mycie rąk w zależności od
potrzeb), rozumienie konieczności dbania o higienę
jamy ustnej,
b) prawidłowo korzysta ze wszystkich przyborów do
mycia (mydło, ręcznik, szczoteczka do zębów, szczotka do
paznokci, grzebień, itp.) oraz rozumienie konieczności
utrzymywania tych przyborów w czystości (np. okresowe
mycie grzebienia, czyszczenie szczotki do paznokci),
c) rozumienie konieczności częstego mycia zębów w ciągu
dnia (przy przeziębieniu, katarze alergicznym...),
d) próby samodzielnego mycia włosów (krótkich) w
warunkach domowych.
Opanowuje umiejętność kulturalnego jedzenia:
a) usprawnia technikę samodzielnego jedzenia poprzez
prawidłowe posługiwanie się sztućcami, opanowuje
umiejętność posługiwania się nożem,
b) rozumienie konieczności zachowania czystości podczas
spożywania posiłków i potrzeby kulturalnego zachowania
się przy stole,
c) rozumie potrzebę ograniczania spożycia niektórych
produktów (np. słodyczy lub chipsów),
d) rozumienie konieczność mycia owoców i warzyw przed
jedzeniem.
Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia:
a) świadomie stosuje zasad y kulturalnego zachowania się
przy stole,
b) rozumie konieczności jadania o określonych porach
(zachowanie przerw między posiłkami),
c) samodzielnie nakłada potrawy na talerz , zjada całą
porcję ,
d) rozumienie potrzeby powstrzymywania się od jedzenia
czy picia produktów szkodliwych dla zdrowia dziecka
(coca-cola, kawa...),
e) rozumie zakaz próbowania produktów lub potraw
niewiadomego pochodzenia.

- Opanowuje umiejętności związane z samodzielnym
ubieraniem się:
a) opanowuje umiejętność samodzielnego ubierania się i
przebierania w zależności od potrzeb (np. na zajęcia
gimnastyczne),
b) próby samodzielnego wiązania butów,
c) samodzielnie odpina i zapina guziki (przy kurtkach i
rękawach), samodzielnie zapina łatwo dostępne i krótko
suwaków,
d) dba o schludny i estetyczny wygląd (poprawianie
podwinięte spodnie czy przekręcone spódniczki),
otrzepywanie zaśnieżonego ubrania,

bluzek, kurtek. i samodzielnego zasuwania suwaków
(łatwo dostępnych),
e) próbuje samodzielnego składania, układania lub
wieszania ubrań (np. na krześle, w szafce w szatni).

5) utrzymuje porządek w
swoim otoczeniu.

- Pamięta o zasadzie niekorzystania z cudzych
przedmiotów
osobistego użytku (np. ręcznik, grzebień),
- rozpoznaje swój znaczek indywidualny
oznaczający szafkę
w szatni oraz wieszaczek w łazience,
- wspólnie z dorosłymi dba o porządek w swojej
szafce w szatni;
- wiesza ubranie we własnej szafce w szatni,
- wiesza własny ręcznik na swój wieszak,
- odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po
zakończeniu
zabawy, wspólnie z nauczycielką porządkuje
zabawki w sali,
- szanuje wspólne zabawki i odkłada je na
wyznaczone
miejsce; rozróżniania pojęcia „to moje – to nie
moje”.
- uczy się dokładnego wykonywania czynności
porządkowych;
- pomaganie nauczycielce przy rozkładaniu
przyborów i pomocy do zajęć, itp.
- pełni doraźne jednodniowe dyżury przy posiłkach,
w łazience, szatni.
- przestrzega umów dotyczących korzystania ze
wspólnych zabawek – uważnie obchodzi się z nimi,
korzysta z nich zgodnie z przeznaczeniem, nie
zabiera innym
dzieciom, odkłada na wyznaczone miejsce
każdorazowo po skończonej zabawie.

e) dba o własne ubranie poprzez samodzielne wieszanie,
składanie czy układanie w wyznaczonym miejscu.
- Opanowywanie umiejętności dokonywania wyboru
odpowiedniego ubrania w zależności od pogody.
- Rozumienie potrzeby ogrzewania mieszkań i konieczności
ciepłego ubierania się w czasie zimy.
- Pilnuje porządku w kącikach, na półkach - wyciera kurz
- Pełnienie kilkudniowe dyżury: odpowiedzialnie wykonuje
obowiązki dyżurnego, podporządkowuje się wymaganiom i
zaleceniom dyżurnych, próbuje ocenić swoją pracę.
- Utrzymuje porządek w szatni – układa i wiesza ubrania,
ustawia obuwie.
- Dbanie o porządek i ład w sali, samodzielne temperuje
ołówki i kredki ołówkowe , sprawdza stan wszystkich
przyborów, wymiana na nowe, jeżeli coś jest zużyte lub
zniszczone.
- Pełni tygodniowy dyżur: w łazience, szatni, przy
posiłkach, w kąciku książki, przyrody itp. Umiejętnie i
odpowiedzialnie wykonuje powierzone zadanie;
podporządkowuje
się kolegom pełniącym dyżur. Oceniania swój dyżur
- Dba o wspólne sprzęty i zabawki. Rozumie pojęcie
„wspólna własność”.
- Starannie i sumiennie wykonuje powierzone zadania odczuwa
odpowiedzialność wobec innych za wykonane zadanie.
- Odpowiednie korzysta nie ze sprzętów i zabawek
znajdujących się w przedszkolu. Rozumie konsekwencje
niewłaściwego ich użytkowania. Rozróżnia pojęcia : moje,
twoje,
wspólne. Rozumie odpowiedzialność wobec cudzej i
wspólnej własności.
- Odpowiedzialnie, sumiennie i rzetelnie wykonuje
podejmowane zadania i obowiązki, odczuwa wewnętrzne
zadowolenie z dobrze wykonanego zadania.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
3.1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
3.2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3.3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi
o ważnych sprawach;
3.4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
Obszar: 3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
3.1) zwraca się
bezpośrednio do
rozmówcy, stara się

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

- Nawiązuje serdeczny, bliski kontaktu z
nauczycielką i nabywa umiejętność
wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli i odczuć.
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- Próby przyjmowania ze spokojem i wyrozumiałością
odmiennego zdania od własnego, zaakceptowania
odmienności i powstrzymywanie się od wyśmiewania i

mówić poprawnie pod
względem
artykulacyjnym,
gramatycznym,
fleksyjnym i
składniowym;

- Odczuwa że jest dla swojej nauczycielki bardzo
ważne i akceptowane , a to, co mówi jest przez nią
zawsze wysłuchane.
- Nabywa odwagi i umiejętności wypowiadania
własnych myśli w kontaktach indywidualnych i
zespołowych:
a) w konkretnych sytuacjach dnia codziennego,
b) przy opowiadaniu treści obrazka,
c) w zabawach tematycznych, konstrukcyjnych,
dydaktycznych i innych sytuacjach.
- Rozwija zasób słownika biernego i czynnego,
związanego w pierwszej kolejności
z nazwami desygnatów występujących w najbliższym
otoczeniu (poznawanie wielozmysłowe),w drugiej
kolejności z nieco dalszymi, ale zrozumiałymi (np.
pojęciami odnoszącymi się do świata roślin, zwierząt,
pojazdów).
- Uczestniczy w zabawach i zajęciach zmierzających
do rozwijania procesów poznawczych.
- Rozwiązuje proste zagadki o bliskich i znanych
przedmiotach, znajdujących się
w zasięgu wzroku.
- Nabywa umiejętność formułowania swobodnych
wypowiedzi i prowadzenia rozmowy z użyciem
poprawnych gramatycznie zdań, odnoszących się do
treści występujących w różnych sytuacjach dnia
codziennego, zabawach, zajęciach, tematyce
obrazków, literaturze, spacerach, wycieczkach..
- Wzbogaca swój słownik poprzez poznawanie i
kojarzenie z nazwą nowych przedmiotów, zjawisk,
zdarzeń, adekwatnych do poziomu możliwości
rozumienia na tym etapie rozwoju
- Rozwijanie swoje procesy poznawcze, ze
szczególnym uwzględnieniem udziału w zabawach
doskonalących umiejętność porównywania
przedmiotów i dostrzegania ich pierwszoplanowych,
wyraźnych cech zewnętrznych.
- Rozwiązywanie prostych zagadek o bliskich,
znanych przedmiotach.
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krytykowania.
- Nabywa umiejętność wypowiadania własnych myśli w
sytuacjach problemowych, podaje propozycje rozwiązań,
uzupełnia wypowiedzi rówieśników. Uczy się mówienia
„nie rozumiem” w sytuacji, gdy coś jest niezrozumiałe.
- Podejmuje próby poszukiwania odpowiedzi na pytania
zawierające w sobie problem do rozwiązania (próby
dyskusji).
- Doskonali mowę powiązaną w czasie wypowiadania się
na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami,
zjawiskami, treściami literatury dziecięcej, planowaniem
pracy;
- Opanowuje umiejętność prowadzenia rozmowy jako
formy wymiany informacji i reagowania na odpowiedź
rozmówcy – umiejętność obustronnego zadawania pytań i
formułowania
odpowiedzi z zachowaniem poprawności gramatycznej.
- Poszerza zasób słownika o nowe nazwy i związane z nimi
pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych:
porównywania, analizy i syntezy, abstrahowania i prób
uogólniania pojęć (np. roślina, pojazd...).
- Dokonuje coraz dokładniejszego spostrzegania w celu
wyodrębniania różnorodnych, zewnętrznych,
charakterystycznych cech przedmiotów, rzeczy, roślin,
zwierząt, czynności, procesów, zjawisk, zdarzeń.
- Rozwiązuje zagadki słowne o znanych przedmiotach i
zjawiskach, które określają wyraźnie ich cechy
charakterystyczne i są jednoznaczne, tzn. dopuszczają tylko
jedną, poprawną odpowiedź.
- Nabywa przekonania, że umie się wypowiadać, jest
słuchany i akceptowany przez innych oraz sam potrafi
także słuchać. Zdaje sobie sprawę z faktu, że jesteśmy
odpowiedzialni za treść tego, co mówimy.
- Powstrzymuje się od wygłaszania sądów i ocen zbyt
szybko uogólnionych, nieprawdziwych lub wyrządzających
krzywdę innym.
- Przyjmuje pomyłkę jako coś oczywistego i naturalnego,
mogącego pojawić się w każdym działaniu, również
podczas wypowiadania własnych myśli. Próby refleksji w
odniesieniu do własnych i cudzych wypowiedzi.
- Uświadamia sobie, że wypowiedziane zdanie na jakiś
temat, sądy, oceny, można zmienić pod wpływem dyskusji
czy zaistniałych okoliczności i nie jest to niczym złym,
nagannym lub niewłaściwym. - Zdobywa przekonanie , że
nie wszystko, co się słyszy, należy przyjmować
bezkrytycznie.
- Doskonali mowę komunikatywną i uczy się
dyskutowania, wymiany zdań, argumentowania swoich
wypowiedzi na miarę możliwości własnego wieku, z
umiejętnością uważnego słuchania partnera. Bierze
odpowiedzialności za poprawność i prawdziwość
własnych wypowiedzi.
- Swobodnie i śmiało wypowiada się w różnych sytuacjach
i okolicznościach – poprawnie wypowiada się pod
względem gramatycznym, słownikowym, artykulacyjnym i
logicznym, zarówno w mowie powiązanej, jak i w
rozmowie.
- Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez
poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do
zagadnień przyrodniczych, społecznych, zdrowotnych,
estetycznych, technicznych, matematycznych... i innych.
- Doskonali sprawność dokonywania bardziej złożonych
czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie
różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza,
wnioskowanie, rozumienie wybranych pojęć ogólnych i
posługiwanie się nimi (np. ptak, owad...).
- Próbuje uogólniania prostych pojęć na podstawie
znajomości cech i właściwości przedmiotów oraz zjawisk,
korzystając z własnych doświadczeń (np. odzież,
naczynia...).
- Próbuje zauważać cechy istotne przedmiotów i zjawisk
na podstawie własnych doświadczeń, np. okno ma wiele
cech charakterystycznych, ale jego cechą istotną jest
zapewnienie dostępu światła do pomieszczenia
zamkniętego.
- Rozwiązuje zagadki słowne o różnych przedmiotach i

3.2) mówi płynnie,
niezbyt głośno,
dostosowując ton głosu
do sytuacji;

- uczestniczy w rozmowach prowadzonych w formie
dialogu przy rożnych okazjach , nabywa umiejętność
tworzenia prostych , zrozumiałych dla otoczenia zdań
- Nabywa śmiałości w spontanicznym wypowiadaniu
się w różnych sytuacjach, bez lęku,
że wypowiedź będzie krytykowana lub ustawicznie
poprawiana.

3.3) uważnie słucha,
pyta o niezrozumiałe
fakty i formułuje
dłuższe wypowiedzi o
ważnych sprawach;

- uczy się słuchania i rozumienia jasnych,
zrozumiałych treści i poleceń przekazywanych przez
nauczycielkę
- nabywa umiejętności odważnego wypowiadania
własnych myśli w kontaktach indywidualnych i
zespołowych ( w konkretnych sytuacjach dnia
codziennego, przy opowiadaniu treści obrazka, w
zabawach tematycznych, konstrukcyjnych itd.)
- zadaje pytania dzieciom i dorosłym, podejmując
rozmowę,
- zgłasza nauczycielowi lub opiekunowi swoje
dolegliwości, szczegółowo je określając,
- respektuje polecenia dorosłych i umie jednocześnie
poprosić o ich wyjaśnienie czy powtórzenie,
- przekazuje dokładnie informacje między
nauczycielem a rodzicami.
Nabywa umiejętność wyrażania swoich potrzeb,
myśli i uczuć w sposób zrozumiały
dla otoczenia.

3.4) w zrozumiały
sposób mówi o swoich
potrzebach i decyzjach.

zjawiskach, podających ich cechy charakterystyczne –
czasem także cechy istotne.
- Układa własne zagadki słowne z uwzględnieniem próby
definiowania pojęć jednostkowych.
- Rozumie, że każdy ma prawo mieć odmienne zdanie na
dany temat i może je wypowiedzieć ze spokojem i
przekonaniem, że będzie uszanowane i odebrane w sposób
tolerancyjny.
- Podejmuje próbę obrony własnego zdania i rozwija
umiejętność kulturalnego dyskutowania oraz uświadamia
sobie możliwości dochodzenia w dyskusji do kompromisu.
Zdobywanie przekonania, że można się różnić „ładnie”,
kulturalnie i spokojnie — bez złości, gniewu i krzyku, a
różnice w spojrzeniu na pewne sprawy są czymś bardzo
naturalnym.

- pozbywanie się lęku przed wyrażaniem własnego zdania (
sądu , oceny, propozycji), które rożni się od zdania
pozostałych uczestników rozmowy
- prowadzenie rozmów na temat planowania zabaw, zajęć,
pracy, podejmowanych działań i sytuacji problemowych,
które występują w czasie ich realizacji

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i
rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
4.1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności
manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i
obserwowanych zmianach);
4.2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego
pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
4.3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
Obszar: 4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu
siebie i swojego otoczenia.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać się
dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki
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1) przewiduje, w miarę
swoich możliwości, jakie
będą skutki czynności
manipulacyjnych na
przedmiotach
(wnioskowanie o
wprowadzanych i
obserwowanych
zmianach);

- Podaje przykłady tego, co się może zdarzyć w
wyniku następujących po sobie czynności oraz co było
przyczyną tego ciągu zdarzeń,
- Odpowiada na pytania: Dlaczego tak się stało?, Co
się może stać?, Co by było gdyby?,

- Planuje czynności, które prowadzą do osiągnięcia
zamierzonego celu,
- Opowiada przebieg znanych sytuacji i stara się ulepszyć
ten przebieg,
- Analizuje różne zdarzenia i sytuacje, szuka odpowiedzi na
pytanie, co można zrobić, aby było lepiej,
- Podaje przykłady zdarzeń odwracalnych i
nieodwracalnych,

2) grupuje obiekty w
sensowny sposób
(klasyfikuje) i formułuje
uogólnienia typu: to do
tego pasuje, te obiekty są
podobne, a te są inne;

-Różnicuje obiekty i wskazuje ważne – wśród wielu
obiektów wyodrębnia ten , który jest dla niego ważny

3) stara się łączyć
przyczynę ze skutkiem i
próbuje przewidywać, co
się może zdarzyć.

-Układa z kilku obrazków sensowne historyjki,
wskazując, co było przedtem i co może dalej się
wydarzyć,

- Grupuje obrazki, wyjaśniając związek między nimi,
- Segreguje przedmioty ze względu na posiadane cechy,
jednocześnie definiuje przedmiot przez
wymienianie jego cech,
- Dokonuje zróżnicowanych pod względem trudności
klasyfikacji przedmiotów, biorąc pod uwagę wybrane cechy,
- Grupuje słowa według podanej reguły, np. rodzina
wyrazów z nazwami roślin, wymieniamy słowa określające
kolory,
- Klasyfikuje przedmioty w sytuacjach codziennych, np.
przygotowujemy składniki do ugotowania zupy i
rozdzielamy dla każdego dziecka komplet składników.
- Układa z losowo wybranych obrazków historyjkę,
opowiada ją,
- Wymyśla najlepsze zakończenie danej historyjki,
uzasadniając swój pomysł,
- Układa słownie sensowne opowiadania według metody
„zapominalskiego bajarza”, przewidując dalszy ciąg
zdarzeń, oraz wskazuje możliwy, inny, początek tego
samego sensownego opowiadania,
- Przedstawia słownie treść ułożonej przez siebie historyjki,
ilustrując ją obrazkami,
- Szuka rozwiązań trudnych sytuacji,
- Planuje kolejność czynności w wykonaniu zadania
podanego przez nauczyciela.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
5.1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
5.2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że
przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
5.3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej
sprawnym ruchowo;
5.4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku,
na boisku, w sali gimnastycznej.
Obszar: 5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
5.1) dba o swoje
zdrowie; zaczyna
orientować się w
zasadach zdrowego
żywienia;

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

- rozumie konieczność jedzenia potraw niezbędnych
dla zdrowia (np. surówki, owoce).
- rozumie konieczność dostosowania ubioru do
temperatury czy pory roku,
- chroni się przed nadmiernym promieniowaniem
słonecznym w cieniu (osłanianie głowy – czapki,
chustki, kapelusze słomiane itp.),
- rozgrzewa się w przypadku zmarznięcia (bieganie,
rozcieranie miejsc zmarzniętych itp.).
- rozumie konieczność chronienia się przed
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- rozumienie zasady racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla
zdrowia(wie, czemu służy właściwe odżywianie, rozumie
potrzebę prawidłowego żywienia – witaminy, składniki
mineralne, potrafi „żyć zdrowo”, zgodnie ze wskazaniami
rodziców i nauczyciela)
- uczy się umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego
ubrania stosownie do pogody,
- przestrzega zasady prawidłowego oddychania na powietrzu
w różnych porach roku.
- unika hałasu i jego wszczynania,

5.2) dostrzega
związek pomiędzy
chorobą a leczeniem,
poddaje się leczeniu,
np. wie, że
przyjmowanie
lekarstw i zastrzyki
są konieczne;

5.3) jest sprawne
fizycznie lub jest
sprawne w miarę
swoich możliwości,
jeżeli jest dzieckiem
mniej sprawnym
ruchowo;

nadmiernym promieniowaniem słonecznym,
- pozna sposoby chronienia się przed zimnem (np.
miejsca osłonięte przed wiatrem, chuchanie w dłonie,
ruch), rozumie konieczność chronienia skóry przed
mrozem (rękawiczki, smarowanie twarzy kremem ),
- uczy się prawidłowego oddychania (wdech – nos,
wydech – usta),
- posługuje się umiarkowanym głosem, unika
wydawania dźwięków ostrych, np. krzyku, stosuje
zasadę mówienia głosem o umiarkowanej sile podczas
zabaw dowolnych, unika organizowania zabaw
wywołujących duży hałas w sali,
-próbuje opanowywać własne gwałtowne reakcje
emocjonalne , np. głośny, histeryczny płacz, ) uczy się
radzenia sobie z własnymi emocjami (lęk i gniew),
próbuje określać swoje emocje ,
- dba o własny wzrok, poprzez niedotykanie oczu
brudnymi rękami, ogląda książki w miejscach
odpowiednio oświetlonych, unika patrzenia na silne
źródło światła,
- przestrzega zakaz wkładania do nosa, uszu, gardła
ciał obcych (uświadamianie niebezpieczeństwa),
- w czasie odpoczynku nie przeszkadza śpiącym
kolegom, wie, dlaczego konieczny jest wypoczynek w
ciągu dnia; wie dlaczego należy spać w warunkach
ciszy i spokoju, w czystej pościeli i odpowiednim stroju
- uczy się pokonywania trudności poprzez ich
wyrażanie (określanie),
- próbuje pokonywać trudności, nabywa wiarę we
własne siły.
Stosuje profilaktykę zdrowotną:
- przyswaja nawyku zasłaniania nosa i ust podczas
kichania i kaszlu,
- stosuje zasadę niejedzenia pokarmów czy produktów
wspólnie z kolegą, np. wspólne lizanie jednego lizaka,
przemienne żucie gumy,
- słucha muzykę o umiarkowanej głośności,
- wie do czego służy termometr , przełamuje lęk przed
mierzeniem temperatury;
- opanowuje lęk przed wizytami kontrolnymi u lekarza
pediatry czy stomatologa,
- poznaje przyczyny wybranych chorób zakaźnych (co
to są zarazki?) i możliwości uchronienia się przed
zarażeniem, potrafi dbać o własne zdrowie na miarę
swoich możliwości oraz dostrzegać i unikać
zagrożenia
- sygnalizuje nauczycielce złe samopoczucie ,
skaleczenie czy określoną dolegliwość,
- rozumie czym jest dla zdrowia prawidłowe
oddychanie.

sprawność fizyczną jako gotowość organizmu
ludzkiego do podejmowania i rozwiązywania trudnych
zadań ruchowych w różnych sytuacjach życiowych,
wymagających siły, szybkości, gibkości, zwinności i
wytrzymałości, jak również pewnych nabytych i
ukształtowanych umiejętności i nawyków ruchowych
opartych o odpowiednie uzdolnienie ruchowe i stan
zdrowia.
- przyjmuje prawidłową postawę w chodzie, w marszu i
w biegu;
- szybko zmienia pozycje ciała, przechodząc z pozycji
niskich do wysokich (koordynacja)
- potrafi wykonywać ćwiczenia o charakterze
globalnym, angażujące całe ciało,
- biega indywidualnie i w grupie, dowolnie, po torze ,
po kole lub za prowadzącym
- potrafi wzbogacać bieg o dodatkowe elementy ruchu
(np. podskok, półobrót, obrót)
- utrzymuje równowagę podczas przejścia po wąskim
podłożu, staniu na jednej nodze, przekraczaniu
niewysokich przeszkód, chodzeniu po niewielkiej
pochyłości i oddalonych od siebie elementach podłoża
(umownych – zakreślone koła lub trwałych- rozrzucone
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- rozumie zakaz krzyczenia lub gwizdania do ucha kolegi,
- określa przeżywane stany emocjonalne , próbuje je nazywać i
radzić sobie z nimi, nabywa umiejętność hamowania własnych
reakcji agresywnych (panowanie nad własnymi emocjami i
reakcjami podczas konfliktów),
-próbuje określać emocje innych ludzi, wyszukuje ich
przyczyny, uczy się właściwego reagowania na przejawy
emocji innych ludzi (na zasadzie tolerancji i akceptacji),
- wyraża własne stany emocjonalne w różnych formach
werbalnych i niewerbalnych. próbuje wyrażać emocje w
sposób niewerbalny poprzez plastykę, muzykę czy literaturę,
- nabywa przekonanie, że nauczyciel może pomóc w sytuacjach
trudnych, próbuje negocjowania w sytuacjach trudnych,
- wybieranie do pracy z książką miejsc odpowiednio
oświetlonych,
- korzysta z możliwości odpoczynku indywidualnego

Stosuje profilaktykę zdrowotną :
- rozumie potrzebę wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz
potrzebę stałego kontrolowania i leczenia zębów,
- rozumie potrzebę stosowania profilaktyki zdrowotnej, np.
szczepienia ochronne,
- świadomie wykorzystuje środki ostrożności w sytuacji
zetknięcia się z chorobą zakaźną lub w przypadku możliwości
przekazania choroby innym, - rozumie konieczność
przestrzegania zaleceń lekarza w przypadku choroby czy
konieczności niestykania się bezpośrednio z osobą zaraźliwie
chorą,
- dostrzega różnicę pomiędzy chorobami zakaźnymi, a
pozostałymi chorobami, zdaje sobie sprawę , że nie należy
unikać lub chronić się przed wszystkimi chorymi osobami,
- podchodzi do osób chorych z tolerancją i akceptacją,
pokonuje uprzedzenia wynikające z drobnych defektów czy
szpetoty osoby chorej (np. po wypadkach, oparzeniach),
- opanowuje lekki ból,
- rozumie konieczność opatrywania skaleczeń i chronienia ich
przed zarazkami.
- rozumie znaczenie uregulowanego rozkładu dnia dla zdrowia
człowieka.
-wie, czemu służy aktywność ruchowa; rozumie potrzebę ruchu i
aktywności całego ciała jako źródła zdrowia, potrafi
obserwować zmiany zachodzące we własnym organizmie pod
wpływem aktywności ruchowej
-wie, jak wpływa aktywność ruchowa na prawidłową postawę
ciała; potrafi wykonywać samodzielnie kilka prostych ćwiczeń
zapobiegających wadom postawy
- dba o prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach, wyrabia
u siebie nawyk codziennego dbania o prawidłową postawę ciała
w czasie chodzenia, siedzenia, przenoszenia cięższych
przedmiotów i podnoszenia różnych przedmiotów
- rozumie konieczność aktywności ruchowej, niezależnie od
indywidualnych predyspozycji fizycznych (np. otyłość,
niesprawność ruchowa).
- unika dłuższego pozostawania w bezruchu (np.
wielogodzinnego oglądania telewizji)

5.4) uczestniczy w
zajęciach ruchowych,
w zabawach i grach w
ogrodzie
przedszkolnym, w
parku, na boisku, w
sali gimnastycznej.

kamienie)
- podskakuje dowolnie z odbiciem jedno- lub obunóż,
- potrafi zeskakiwać z wysokości, wskakiwać na
przeszkody lub przeskakiwać niskie przeszkody,
- wspina się na terenowe przeszkody naturalne ( np.
niski murek, urządzenia na placu zabaw )
- wspina się na drabinki przyścienne w sali
gimnastycznej,
- pokonuje tor przeszkód w sali lub w czasie zabawy
terenowej,
- potrafi pchać, toczyć, ciągnąc, podnosić i przenosić
różne przedmioty stosownie do swoich predyspozycji i
możliwości
- potrafi rzucać piłką lub innymi przyborami (np.
woreczkiem, papierową kulą) do celu albo na odległość
- jeździ na rowerze, początkowo na trójkołowym ,
następnie na dwukołowym ( w zależności od nabywanej
umiejętności) oraz na hulajnodze, zwracając uwagę na
zmienność pracy nóg
-uczestniczy w zabawach w wodzie
- uczestniczy w zabawach na śniegu i na lodzie (np.
jazda na sankach, samodzielne zjazdy na sankach z
niewielkich wzniesień…)
- codziennie przebywa w ogrodzie przedszkolnym,
uczestniczy w zabawach organizowanych przez
nauczycielkę,
- czynnie uczestniczy w zabawach organizowanych
przez nauczycielkę, próbuje samodzielnie organizować
zabawy,
Uczestniczy w zabawach ruchowych:
* Zabawy orientacyjno-porządkowe
– słucha i rozumie polecenia, nabywa orientację w
otoczeniu (sala, ogród itp.), zapamiętywanie poleceń,
– właściwie reaguje na sygnał dźwiękowy i wzrokowy,
– właściwie reaguje na gest i ruch,
– ustawia się w kole, rzędzie, rozsypce i parami.
Przykłady zabaw: „Dzieci w domkach – dzieci na
spacer”, „Słonko świeci – deszcz pada”.
*Zabawy z elementami równowagi
nabywa umiejętność zachowania równowagi ciała w
utrudnionych warunkach w życiu codziennym,
np.:
• chód po powierzchni zwężonej, krętej,
• przekraczanie różnych przeszkód,
• chodzenie po pochyłej powierzchni (górka).
Przykłady zabaw: „Po wąskiej dróżce”, „Omiń
kałużę”, „Bociany chodzą po łące”, „Przekraczanie
linki”.
– chód po „wąskiej ławeczce” (odwróconej ławce
gimnastycznej),
– przekraczanie przeszkód, również w warunkach
naturalnych (zwały śniegu, gałęzie),
– wspinanie się i chodzenie po przyrządach terenowych.
Przykłady zabaw: „Między szczeblami drabiny”.
* Zabawy z elementem czworakowania
– wzmacnia grupy mięśniowe odpowiedzialne za
prawidłową postawę (mięśnie pasa barkowego,
lędźwiowa część kręgosłupa),
– czworak uje w podporze na całych dłoniach i palcach
stóp, na krótkich odcinkach, pod przeszkodami.
Przykłady zabaw: „Kotki w słońcu”, „Kotek pod
płotek”, „Kotki piją mleko”, „Kotki bawią się
piłeczkami”.
– porusza się na czworakach w różnych kierunkach do
przodu i do tyłu, omija przeszkody
Przykłady zabaw: „Pieski śpiące i szczekające”, „Pieski
w budzie”, „Koty i mysz”, „Przejdź przez okienko”,
„Pieski aportują”, „Psy i koty”.
*Zabawy z elementem bieżnym
– nabywa ogólną sprawność i zwinność,
– wzmacnia swoją wytrzymałości fizyczną
– biega z całą grupą w jednym kierunku bez potrąceń
(na krótkich odcinkach).
Przykłady zabaw: „Ryby w akwarium”, „Dzieci i
pszczoła”, „Koniki”, „Samochody”.
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- nabywa przekonanie o ważnym znaczeniu świeżego
powietrza dla zdrowia oraz rozumie znaczenie aktywnego
wypoczynku,
- pozna sposoby aktywnego wypoczywania po zajęciach w
przedszkolu (np. spacery, zabawy terenowe organizowane przez
nauczycielkę, organizowanie zabaw i gier w ogrodzie przez
grupy dziecięce, wycieczki), nabywa czynną postawę wobec
zdrowia,
-potrafi świadomie wybierać miejsce do zabawy (np. osłonięte
od wiatru, właściwie oświetlone, chronione przed nadmiernym
działaniem promieni słonecznych)
Uczestniczy w zabawach ruchowych:
* Zabawy orientacyjno-porządkowe
– zdobywa orientację w dalszym otoczeniu podczas spacerów i
wycieczek,
– szybko reaguje na sygnały umowne,
– doskonali umiejętności różnych ustawień.
Przykłady zabaw: „Znajdź sobie parę”, „Wiewiórki w dziupli”,
„Piłka parzy”, „Znajdź swój znak”.
*Zabawy z elementami równowagi
– chód równoważny połączony z dodatkowym ruchem, np.
schylaniem się, przesuwaniem stopą worka.
Przykłady zabaw: „Omiń pokrzywy”, „Marsz z przeszkodami”.
– doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi.
Przykłady ćwiczeń i zabaw:
– chód we wspięciu – „Pani w szpilkach”, „Po gorącym piasku”,
– zatrzymywanie się we wspięciu – po biegu, po obrocie
dookoła,
– chód z zamkniętymi oczami – w przód, w tył,
– w staniu na jednej nodze klasnąć pod kolanem i nad głową,
– podrzucanie w górę woreczka leżącego na stopie i złapanie,
– ćwiczenia na ławeczce z dodatkowymi zadaniami – przejście
po ławeczce z wykonaniem
na środku obrotu, przejście po ławeczce z przekroczeniem
przeszkód.
* Zabawy z elementem czworakowania
– wyrabianie zwinności, swobody w poruszaniu się,
– wzmacnia mięśnie rąk i nóg,
– naśladuje sposoby poruszania się różnych zwierząt.
Przykłady zabaw: „Pieski przechodzą przez płotek”, „Pieski
uczą się służyć”, „Koty i myszy”.
– czworak uje tyłem („Pajączek”),
– chodzi na trzech kończynach („Kulawy lisek”),
– chodzi na czworakach po podwyższeniu,
– uczestniczy w wyścigach na czworakach.
Przykłady zabaw: „Koty i myszy”, „Jaszczurki”, „Żaby i
bociany”, „Wyścigi kretów”, „Zające i wilk”.
*Zabawy z elementem bieżnym
– doskonali swoja wytrzymałość,
– nabywa lepszą orientację podczas biegu.
Przykłady zabaw: „Samoloty”, „Zięby i kukułka”, „Drzewa i
liście”, „Pułapka na myszy”, „Karuzela”.

– biega w różnych kierunkach, omija przeszkody,
zatrzymuje się na sygnał.
Przykłady zabaw: „Kto złapie motyla? ”, „Gonitwa”,
„Pociąg”, „Biegnij za papierową strzałą”, „Zaprzęgi”.
*Zabawy z elementami rzutu, celowania i toczenia
– rozwija koordynację ruchową – nabywa umiejętność
płynnego ruchu „zamach – rzut”,
– rzuca oburącz, prawą i lewą ręką,
– rzuca do określonego celu,
– podrzuca piłki, woreczki, kasztany itp.
– toczy piłkę.
Przykłady zabaw: „Rzuć do mnie piłkę”, „Kto rzuci
dalej? ”, „Przerzucanie ponad sznurem”,
„Celowanie do okienka”, „Toczymy piłkę do siebie”.
– przyjmuje prawidłową postawę podczas rzucania
(ramię uniesione w górę, w tył, tułów wygięty w łuk do
przodu).
Przykłady zabaw: „Kto pierwszy przerzuci woreczek za
linię”, „Toczenie obręczy”, „Celowanie
do piłki”, „Kto przewróci klocek? ”.
*Zabawy z elementami wspinania się
– oswaja się z wysokością,
– uczy się opanowania prawidłowego chwytu podczas
wspinania się na przyrządach, drabinkach.
Przykłady zabaw: „Huśtawka”, „Marynarze”, „Zielona
żabka na drzewie”.
– rozwija umiejętność pokonywania przeszkód w
warunkach naturalnych,
– pokonuje strach przed podejmowaniem prób.
Przykłady zabaw: „Muchy łażą po ścianach”,
„Dzięcioł”, „Przedostań się na drugą stronę”.
* Zabawy z elementami podskoku i skoku
– uczy się poprawnego wykonania ruchu: odbicie się i
zeskok na ugięte kolana.
Przykłady zabaw: „Piłka skacze”, „Wróbelki”,
„Wróbelki i kot”, „Spłoszone wróbelki”,„Zające w
ogrodzie”.
– poprawne wykonywanie podskoków, zeskoków w dół
(np. do piaskownicy) oraz przeskoków (np. przez
linkę).
Przykłady zabaw: „Przez płotek”, „Szkoła jazdy
konnej”, „Konie biorą przeszkodę”, „Po
drabince”, „Pajac skacze”.
*Gry i zabawy na powietrzu
Zabawy w terenie (las, park)
– swobodnie, spontanicznie porusza się,
– kształtuje zwinność, zręczność, szybkość,
wytrzymałość,
– zdrowa rywalizacja.
Przykłady zabaw: „Kukiełka i zięby”, „Rzuty
szyszkami”.
Zabawy na śniegu
– rozwija pomysłowość i własną inwencję w
zabawach,
– nabywa wiarę we własne możliwości i siły.
Przykłady zabaw: udeptywanie ścieżek, chodzenie po
śladach (nauczycielki, kolegi), lepienie bałwana,
lepienie i rzucanie śnieżkami, usypywanie śnieżnych
kopców, budowanie
śnieżnych budowli (igloo), jazda na sankach: wożenie
się, zjazdy z górki, nauka poruszania się na nartach.
Zabawy w wodzie
– oswaja się z wodą, hartuje ciało.
Przykłady zabaw: brodzenie w płytkiej wodzie,
wyszukiwanie kamyków, wskakiwanie na nogi, leżenie
przodem i tyłem w podporze (na płytkiej wodzie).

– nabywa umiejętność prawidłowej współpracy ruchów nóg i
ramion.
Przykłady zabaw: „Kucanka”, „Berek-stójka”, „Zamień
woreczek”, „Sadzenie ziemniaków”.
*Zabawy z elementami rzutu, celowania i toczenia
– coraz sprawniej wykonuje rzuty, toczy, coraz dokładniej celuje
– łapie przybory sprawiające większe trudności podczas łapania
(np. małe piłeczki, kręgle, duże piłki skórzane).
Przykłady zabaw: „Szkoła piłek”, „Piłka w półkolu”, Piłka goni
piłkę”, „Kto trafi piłkę?”.
–poprawne wykonuje wszystkie ruchy.
Przykłady zabaw: „Zaganianie świnki”, „Poczta”, „Strąć piłkę ze
stołka”, „Piłka w tunelu”, „Kto trafi do obręczy? ”.
*Zabawy z elementami wspinania się
– stosuje prawidłowy chwyt podczas wspinania się wykonuje
różne zadania, np. zwisy, półzwisy, chwyt tylko jedną ręką.
Przykłady zabaw: „Statek kołysze się”, „Kto potrafi? ”,
„Ucieczka przed wilkiem”, „Powódź”.
– pokonuje tory przeszkód wymagające umiejętności wspinania
się, przewijania, przechodzenia po różnych przyrządach bez
zstępowania na ziemię.
Przykłady zabaw: „Koty na płoty”, „Małe niedźwiadki”,
„Małpki w ogrodzie zoologicznym”.
* Zabawy z elementami podskoku i skoku
– nabywa umiejętność miękkiego i płynnego wykonywania serii
podskoków,
– próbuje skoków w dal i wzwyż z rozbiegiem.
Przykłady zabaw: „Wyszywanie”, „Szycie ściegiem na
maszynie”, „Szczur”.
– nabiera wprawę w płynnym wykonywaniu podskoków oraz
prawidłowym odbijaniu się i zeskakiwaniu.
Przykłady zabaw: „Koszenie trawy”, „Pochód pajaców”,
„Defilada pajaców”.
*Gry i zabawy na powietrzu
Zabawy w terenie (las, park)
– swobodnie, spontanicznie porusza się,
– kształtuje zwinność, zręczność, szybkość, wytrzymałość,
– zdrowa rywalizacja.
Przykłady zabaw: „Kukiełka i zięby”, „Rzuty szyszkami”.
Zabawy na śniegu
– rozwija pomysłowość i własną inwencję w zabawach,
– nabywa wiarę we własne możliwości i siły.
Przykłady zabaw: udeptywanie ścieżek, chodzenie po śladach
(nauczycielki, kolegi), lepienie bałwana, lepienie i rzucanie
śnieżkami, usypywanie śnieżnych kopców, budowanie
śnieżnych budowli (igloo), jazda na sankach: wożenie się, zjazdy
z górki, nauka poruszania się na nartach.
Zabawy w wodzie
– oswaja się z wodą, hartuje ciało.
Przykłady zabaw: brodzenie w płytkiej wodzie, wyszukiwanie
kamyków, wskakiwanie na nogi, leżenie przodem i tyłem w
podporze (na płytkiej wodzie).

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
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6.1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią
poprosić;
6.2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
6.3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
6.4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np.
środków czystości);
6.5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma
rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
Obszar: 6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
6.1) wie, jak trzeba
zachować się w
sytuacji zagrożenia i
gdzie można otrzymać
pomoc, umie o nią
poprosić;

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

- przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących
w przedszkolu i jego otoczeniu, przypomina o nich innym,
- wyjaśnia, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji
niebezpiecznej i dlaczego,
- podaje numer telefonu policji, straży pożarnej,
pogotowia, wskazując jednocześnie te numery wśród
innych,
- właściwie zachowuje się na skrzyżowaniu i podczas
przechodzenia przez ulicę bez przypominania
zasad bezpieczeństwa przez nauczyciela,
- określa znaczenie w ruchu ulicznym wskazanych
przez nauczyciela znaków drogowych,
- rozróżnia wiele znaków drogowych, wyjaśnia ich
znaczenie,

- uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa
wynikających z oglądanych zdarzeń,
filmów, ilustracji, wyjaśnia możliwości unikania
sytuacji niebezpiecznych i radzenia sobie z nimi.
- zadaje sensowne pytania dotyczące bezpieczeństwa
podczas spotkania z policjantem.

6.3) zna zagrożenia
płynące ze świata
ludzi, roślin oraz
zwierząt i unika ich;

- zachowuje ostrożność wobec nieznanych osób, podaje
przykłady braku ostrożności,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących
zachowania ostrożności względem nieznanych roślin
i zwierząt, przypomina o nich innym dzieciom,
- przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na
śniegu i lodzie, przypomina o nich innym dzieciom,
informuje o skutkach nieprzestrzegania
zasad,

- rozumie potrzebę zachowania ostrożności w
kontaktach z osobami obcymi (np. nieprzyjmowanie od
nich prezentów czy pokarmów, odmawianie pójścia na
spacer, przestrzeganie zakazu wsiadania do pojazdów
osób nieznanych);
- rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych
zwierząt, np. psów;
-rozumie zakaz spożywania nieznanych owoców, roślin,
grzybów czy pokarmów (np. słodyczy) nieznanego
pochodzenia (np. znalezionych);
-kieruje się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do
osób nieznanych.

6.4) wie, że nie może
samodzielnie zażywać
lekarstw i stosować
środków chemicznych
(np. środków
czystości);
6.5) próbuje
samodzielnie i
bezpiecznie
organizować sobie
czas wolny w
przedszkolu i w domu;
ma rozeznanie, gdzie
można się bezpiecznie
bawić, a gdzie nie.

- przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazu
zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami chemicznymi,

6.2) orientuje się w
bezpiecznym
poruszaniu się po
drogach i korzystaniu
ze środków transportu;

- przestrzega zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych,
takich jak, np. ulica, plac budowy,
uzasadniając takie postępowanie,
- wyjaśnia, gdzie można bawić się bezpiecznie i dlaczego,
- wyjaśnia zagrożenia związane z gorącą wodą, ogniem,
prądem,
- stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych
stosowanych przez nauczyciela, służących
bezpieczeństwu dzieci, motywuje inne dzieci
do ich przestrzegania.
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- pozna podstawowe h zasad y ruchu drogowego i je
przestrzega;
- przestrzega zakazu zabaw w pobliżu tras
komunikacyjnych (np. gra w piłkę);
- przestrzeganie zakazu zabawy i ślizgania się na
zamarzniętych stawach, jeziorach czy rzekach;

- rozumie konieczność takiego poruszania się na terenie
przedszkola, aby nie zagrażało to bezpieczeństwu innych
(np. bieganie tylko w ogrodzie lub w zabawach
organizowanych przez nauczycielkę);
- przestrzega zakaz prowokowania sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu innych dzieci (np. podstawianie nogi,
sypanie piaskiem w oczy, spychanie z urządzeń
ogrodowych) – uświadamianie konsekwencji takich
zachowań,
- informuje nauczycielkę o sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu, zarówno własnemu, jak i innych.
- przestrzeganie bezwzględnego zakazu manipulowania
przy kuchence gazowej, lub prób samodzielnego jej
obsługiwania.
- zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństw
wynikających z zabawy zapałkami (np. w domu, w
stodole) czy rozpalania ogniska w lesie;

- kieruje się zasadami bezpieczeństwa, na terenie
przedszkola i poza nim.
- rozwija umiejętność świadomego przestrzegania zasad
ruchu drogowego dla pieszych
- zapamięta domowy numeru telefonu.
Pozna niektóre wybrane możliwości radzenia sobie w
sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu, np.:
a) bezzwłoczne opuszczenie miejsca zagrażającego
bezpieczeństwu (np. pożar mieszkania)
i poinformowanie o tym fakcie osoby dorosłej (np.
sąsiada mieszkającego obok),
b) zagubienie się w tłumie (np. podczas festynu –
odszukanie policjanta lub strażnika
miejskiego, w supermarkecie – zwrócenie się o pomoc do
ekspedientki) itp.
Nabiera zaufania do policjanta jako osoby mogącej
pomóc dziecku w sytuacji zagrażającej zarówno jego
bezpieczeństwu, jak i innych.
Pozna miejsce najbliższego komisariatu lub komendy
policji.
Rozumie konieczność kąpania się w miejscach do tego
wyznaczonych w obecności dorosłych i ratowników.

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
7.1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
7.2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;
umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
Obszar: 7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
7.1) wie, jak należy
się zachować na
uroczystościach, np.
na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w
teatrze, w kinie;

7.2) odgrywa role w
zabawach
parateatralnych,
posługując się mową,
mimiką, gestem i
ruchem; umie
posługiwać się
rekwizytami (np.
maską).

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

-Ogląda krótkie przedstawienia teatralne odbywające się na
terenie przedszkola(aktorskich, kukiełkowych).

- Ogląda przedstawienia aktorskie i teatrzyki kukiełkowe na
terenie przedszkola (uczy się kultury odbioru i właściwych
zachowań).
- motywuje inne dzieci do kulturalnego zachowania się, np.
w teatrze, kinie, na koncercie, na przedstawieniu,
uroczystości,
- zwraca uwagę dzieciom niekulturalnie zachowującym się
w teatrze, kinie, na koncercie itp.
- Uczestniczy w prostych inscenizacjach z podziałem na
role i z dialogami. Inscenizuje znane utwory literackie i
własne pomysły twórcze.
- Inscenizuje wiersze zawierające dialogi i materiał do
ćwiczeń ortofonicznych.
- Rozwija wyobraźnię i fantazję przy tworzeniu
samodzielnych opowiadań – przedstawia je indywidualnie,
parami lub w małych zespołach (przedszkolny teatrzyk).
- Nabywa doświadczeń w operowaniu pacynkami,
kukiełkami i sylwetami z użyciem małej scenki.
- Próbuje tworzenia własnych kukiełek i sylwet
kartonowych na patyczkach z wykorzystaniem: piłeczek,
rękawiczek.
- Wykorzystuje gotowe akcesoria do przebierania się i
organizowania zabaw w teatr (chustek, wstążek, nakryć
głowy, korali, spódniczek... itp.).
- Próbuje stosować w zabawie język niewerbalny (ruch,
gest, mimikę).
- inicjuje zabawy teatralne, pantomimiczne, wykorzystując
rekwizyty i przebrania oraz muzykę i efekty dźwiękowe,
- motywuje inne dzieci do udziału w przygotowaniach do
przedstawień przedszkolnych,

- Odbiera i rozumie treści przekazywane przez niewerbalne
środki wyrazu: ruch ciała, mimikę, np. ruch rękiwyrażający pożegnanie, przywołanie, pogrożenie;
-Uczy się krótkich wierszy o bliskich treściach.
- Próbuje zabaw w teatr – naśladuje jedną, wybraną postać
- Próbuje odtwarzać fragmenty bajek – opowiada
własnymi słowami.
- Próbuje przeprowadzać dialog z użyciem, np. pacynek,
zabawek, na tematy bliskie dziecku z życia codziennego lub
swobodne odtwarzanie treści dialogu z poznanego
utworu literackiego.
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- aktywnie uczestniczy w spektaklach teatralnych,
odgrywając role,
- wymyśla krótkie teatrzyki kukiełkowe, angażuje dzieci do
przedstawiania,
- angażuje inne dzieci do różnorodnych zabaw w teatr,
- tworzy albumy związane z teatrem, korzystając z
dostarczonych przez nauczyciela różnorodnych
źródeł i materiałów.
- Przygotowuje inscenizacje utworów: układanie prac
plastycznych według chronologii wydarzeń, powtarzanie
treści i dialogów, samodzielne wykonywanie kukiełek,
sylwet
lub elementów strojów aktorskich i dekoracji.
- Inscenizuje literaturę z zastosowaniem gry aktorskiej,
kukiełek, pacynek, sylwet, teatrzyku cieni, teatru
supełkowego (także z wykorzystaniem nagrań muzycznych).
- Uczestniczy w zabawach w teatr połączonych z
tworzeniem własnych tekstów i scenek rodzajowych.
- Wykorzystuje niewerbalne środki wyrazu: ruchy ciała,
rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech – nazywa wyrażane stany
i emocje
- Uczestniczy w inscenizacjach (prozy, form
wierszowanych) – przedszkolny teatrzyk, występy przed
zaproszonymi gośćmi: dzieci z innych grup i osoby z
zewnątrz przedszkola (np.
z okazji Dnia Matki, zakończenia roku przedszkolnego).
-Uczestniczy w przygotowaniu plastycznych elementów
dekoracji

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
8.1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
8.2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je,
pląsając lub tańcząc;
8.3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych
przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
8.4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
Obszar: 8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
8.1) śpiewa piosenki
z dziecięcego
repertuaru oraz łatwe
piosenki ludowe;
chętnie uczestniczy w
zbiorowym śpiewie,
w tańcach i
muzykowaniu;

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

- Aktywnie słucha piosenek śpiewanych przez
nauczyciela, nagrań, różnych rodzajów muzyki, w tym
klasycznej,
- Śpiewa piosenki z akompaniamentem i a capella solo, w
duecie, w małych zespołach, chóralnie,
- Wykonuje ćwiczenia incytacyjno-inhibicyjne, związane z
reagowaniem na sygnał muzyczny i rozwijaniem orientacji
w przestrzeni,
- Inicjuje pląsy i tańce do różnorodnej muzyki,
- Porusza się krokiem dostawnym i w naprzemiennych
podskokach w rytm słuchanej muzyki,
- Opowiada tańcem utwory literackie inspirowane
muzyką,
- Tańczy własne układy różnorodnych kroków,
- Motywuje inne dzieci do przedstawiania muzyki
ruchem ze wstążkami, chustkami,
- Gromadzi informacje: zdjęcia, obrazki związane
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- Uczestniczy w zabawach doskonalących poprawne
wydobywanie głosu i prawidłowe wymawianie
tekstu. Udział w zabawach logorytmicznych.
- Powtarzanie wcześniej poznanych i uczenie się nowych
piosenek (1 w ciągu miesiąca).
Śpiewanie zbiorowo i indywidualnie.
- Tworzy swobodne teksty powiązane ze słuchaną muzyką.
- Improwizuje wokalnie krótkie , proste wierszowani typu
„Idzie rak – nieborak, jak uszczypnie będzie znak” czy
przysłów „Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy,
trochę lata”.
- doskonali szybką orientację, pamięć i uwagę poprzez
udział w zabawach inhibicyjno--incytacyjnych.
- Prawidłowo reaguje ruchem na słyszaną muzykę.
-Umiejętne ustawianie i poruszanie się:
a) w dwóch kołach,
b) w szeregu.

8.2) dostrzega zmiany
dynamiki, tempa i
wysokości dźwięku
utworu muzycznego,
wyraża je, pląsając
lub tańcząc;

z różnorodnymi formami tańca
- Uczestniczy w zabawach ćwiczących prawidłowe
oddychanie: (wdech nosem, przy lekko rozchylonych
ustach, lekko, bezszmerowo, wypuszczanie powietrza
ustami). „Dmuchanie balonika – wydmuchiwanie ustami
sss.”, „gaszenie świecy”, „zdmuchiwanie pyłków
z ubrania”, „dmuchanie na gorącą zupę”, itp.
-Ćwiczy poprawną wymowę w zabawach np. „Echo”
(powtarzanie za głosem nauczycielki pojedynczych jedno-,
dwu-, trzyzgłoskowych słów).
- Powtarza rytmicznie teksty za głosem nauczycielki.
- Uczy się i śpiewa piosenki (1w ciągu miesiąca) o treści
zrozumiałej, ilustrowanej zabawką, obrazkiem. Śpiew
zbiorowy i indywidualny.
-Wykonuje ćwiczenia rytmiczne w oparciu o piosenki –
klaskanie, stukanie, inne umowne ruchy,
-gra na instrumencie.
- Uczestniczy w utrwalaniu piosenek poprzez różne formy
doskonalące śpiew – powtarzanie fragmentów
tekstu piosenki ze zmianą dynamiki, mówienie szeptem.
- Wykonuje ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjnych
(pobudzanie – hamowanie) kształcące
reakcje na sygnały dźwiękowe (np. „wysoko–nisko”;
dźwięk wysoki wspięcie na palce, niski–przysiad).
- Ilustruje proste piosenki ruchem i uczestniczy w
zabawach ze śpiewem.
- Umiejętne ustawia się :
a) w kole wiązanym,
b) jedno za drugim,
c) w małych grupkach.
- Naśladuje ruchem zwierzęta , wyraża ruchami i gestem
zjawiska w przyrodzie: szum drzew, fale itp.
- Wykonuje ćwiczenia ortofoniczne i emisyjne w oparciu o
znane piosenki, a także inne, według pomysłu nauczycielki
i dzieci.
- Rozwija możliwości słuchowo-głosowe poprzez śpiew
indywidualny.
- Rozwija własną inwencję twórczą poprzez
improwizowanie głosem (np. śpiewanie
własnego imienia na wybranej melodii: „Jak się
nazywasz?”).
- Nabywa swobodę w ruchowej wypowiedzi inspirowanej
tekstem lub akompaniamentem
-Wykonuje ćwiczenia doskonalące reakcje na różnorodne
sygnały.
- Umiejętne ustawia i poruszanie się:
a) w kole nie wiązanym,
b) w parach,
c) w rzędzie.
- Uczy się prostych form tanecznych: krok podstawowy,
skoki, podskoki, klaskanie,
grożenie palcem, ruchy naśladujące pracę np. szewca,
kowala.
- Rysuje i maluje ilustracje do poszczególnych zwrotek
piosenki
-Reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości
dźwięków utworu muzycznego,
- Gra na instrumentach perkusyjnych samodzielnie i
naśladując nauczyciela,
- Wygrywa podany rytm na wybranych instrumentach
perkusyjnych,
- Dobiera melodię do wierszyków, rymowanek,
- Ilustruje utwory literackie dźwiękami wydobywanymi z
różnych przedmiotów: gazety, folii, kamyków,
patyków, butelek z wodą,
- Gra na instrumentach perkusyjnych „w ruchu” w
przedszkolnej orkiestrze,
- Gra na instrumentach i różnych przedmiotach
niemetodycznych zgodnie z partyturą (według metody
Batii Strauss),
- Gra krótkie, proste utwory na instrumentach,
np. na dzwonkach chromatycznych, pianinie,
Doskonalenie słuchu fizycznego
i muzycznego stanowi podbudowę dla słuchu
językowego, którego poziom decyduje
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- Sprawnie porusza się w przestrzeni, wyrabia płynności i
zręczność ruchów.
- Uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem.
- Uczestniczy w zabawach z elementem improwizacji
ruchowej (swobodnie porusza się przy akompaniamencie,
ilustruje ruchem piosenki lub utwór muzyczny).
- Maluje ilustracje do utworu instrumentalnego o znanym
tytule.
- Uczy się kroków i prostych form tanecznych: cwał, galop,
podskoki, dostawianie nogi.
- Doskonali śpiew poprzez systematyczne wykonywanie
ćwiczeń dykcyjnych
-Uczy się nowych piosenek (1 w ciągu miesiąca) oraz
powtarza wcześniej poznanych.
- Śpiewa piosenki : indywidualnie, w małych zespołach,
całą grupą
- Układa i śpiewa własne rytmizowane teksty na temat
obrazków, bajek, przeżyć, wymyśla śpiewane zakończenia
do opowiadań.
- Improwizuje wokalnie na dowolne tematy i do krótkich
tekstów literackich, o prostej budowie i wyraźnym rytmie,
np.
„Szumiał las, śpiewał las, Gubił złote liście.”
(Cz. Janczarski Szumiał las) „Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.” (J. Brzechwa Leń)
- Improwizuje wokalnie z zastosowaniem akompaniamentu
– Powtarza głosem krótkie motywy melodyczne grane lub
śpiewane przez nauczycielkę.
- Doskonali szybki refleks psychoruchowy poprzez udział
w zabawach inhibicyjno-incytacyjnych.
- Uczestniczy w zabawach ze śpiewem o bardziej
skomplikowanych formach ruchu.
- Nabiera większą sprawność i swobodę w poruszaniu się
przy muzyce. Kształtowanie płynności i estetyki ruchów.
- Swobodne interpretuje ruchowo krótkie utwory
instrumentalne
- Improwizuje tanecznie – tworzy własne układy taneczne
do utworu muzycznego.
- Pozna kroki tańca: polki, walca (bez obrotów) oraz
kroków tańców ludowych, takich jak: trojak, koziorajka.
- Rysowanie i malowanie ilustracji do utworów
instrumentalnych, inspirowanie nastrojem i charakterem
muzyki.
Treści rozszerzające
1. Nagrywanie na taśmę magnetofonową własnych bajek
ilustrowanych grą na instrumentach.
2. Prowadzenie śpiewanych dialogów podczas zabawy w
teatr.
3. Śpiewanie gamy z dołu do góry i odwrotnie.

Doskonalenie słuchu fizycznego i muzycznego stanowi
podbudowę dla słuchu językowego, którego poziom
decyduje o powodzeniu w nauce czytania (później
pisania).
- Rozpoznaje różnorodne odgłosy i dźwięki dochodzące z
najbliższego otoczenia (ulica, przedszkole, ogród
przedszkolny.) – określa ich rodzaj i źródła oraz
czynności i zjawiska (np. przyrodniczych), z którymi są
związane:
a) wymyśla dla nich wyrażeń dźwiękonaśladowczych (np.
chrup, chrup...).
b) naśladuje usłyszane dźwięki , np. padającego deszczu –
uderzanie czubkami palców o wybraną powierzchnię
(krążek, blat stołu).
- Rozpoznaje odgłosy związane ze znanymi czynnościami,
np. odbijanie piłki o podłogę, pakowanie prezentu, cięcie
papieru, gniecenie papieru, składanie celofanu,
nalewanie wody.
- Słucha „ciszy” – określa rodzaj dźwięków, ich źródła,
odległości, kierunku i miejsca, z którego dochodzą. Określa

o powodzeniu w nauce czytania (później pisania):
- Rozpoznaje głosy wydawane przez znane zwierzęta (np.
kot, pies, kura, kogut,
kaczka, krowa.). Przyporządkowuje głos do obrazka
przedstawiającego dane zwierzę – nazywanie zwierząt
(naśladowanie głosów).
- Rozpoznaje odgłosy wydawane przez znane pojazdy (np.
samochód, traktor, autobus...) oraz ich sygnałów
specjalnych (np. klakson, alarm samochodowy, sygnały
dźwiękowe pojazdów uprzywilejowanych...).
Przyporządkowuje głosu do obrazka
przedstawiającego dany pojazd – nazywa pojazdy.
- Wsłuchuje się w odgłosy dochodzące z otoczenia (przy
zamkniętych oczach – skupia się na dźwięku) i nazywa
czynności, które powodują ich powstawanie, np. pukanie do
drzwi, zamykanie drzwi, odkręcanie kranu, otwieranie
szuflady.
- Określa odległość i miejsce , z którego dochodzi głos, np.
z bliska, z daleka, z korytarza, zza okna, z tyłu, z przodu, od
strony szafy...
Zabawa dydaktyczna „Gdzie ukrył się miauczący kotek?”
(lub inna zabawka wydająca
dźwięk) albo „Zgadnij, co teraz robię?” – wsłuchiwanie się
w odgłosy znanych czynności.
- Posługuje się umiarkowanym głosem i rozumie, że
przebywanie w hałasie jest szkodliwe dla naszego słuchu i
zdrowia.

8.3) tworzy muzykę,
korzystając z
instrumentów
perkusyjnych (oraz
innych
przedmiotów), a także
improwizuje ją
ruchem;

-Tworzy muzykę, grając na instrumentach i różnych
przedmiotach, włączając inne dzieci do własnej orkiestry,
- Improwizuje ruchem, mimiką, gestem muzykę własną i
usłyszaną,
- Wykonuje proste instrumenty muzyczne.
- Poznawanie i rozróżnianie dźwięków instrumentów
muzycznych o określonej i nieokreślonej
wysokości dźwięku np. pianino – kołatka, flet prosty –
bębenek.
-Zapoznanie z budową i sposobem wydobywania dźwięku z
takich instrumentów, jak:
a) grzechotka – uderzanie grzechotką o otwartą dłoń drugiej
ręki (to prawidłowy sposób).
Wyszukiwanie innych możliwości wydobywania dźwięków
np. przez potrząsanie, wirowanie,
b) kołatka – granie w sposób prawidłowy oraz szukanie
innych sposobów wydobywania dźwięku.
-Wydobywa dźwięki z przedmiotów, z którymi dziecko
styka się na co dzień: klocki, papierki, pudełka, piłki.
- Wykorzystanie efektów akustycznych powstających przy
ruchu własnego ciała: klaskanie,
tupanie, cmokanie itp.
- Improwizowanie dźwiękiem – naśladowanie za pomocą
instrumentów: padającego
deszczu, jadącego pociągu...
- Pozna różnicowanie głosów instrumentów muzycznych w
większym zakresie
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ich natężenie – głośne, ciche, średnio głośne
(umiarkowane), bardzo ciche, ledwie słyszalne itd.
-Zabawa dydaktyczna „Gdzie ukryło się dziecko
naśladujące głos zwierzęcia?” i „Zgadnij, kto cię woła?”.
- Rozpoznaje przy zasłoniętym źródle dźwięku odgłosy
znanych instrumentów perkusyjnych (np. tamburyn,
bębenek, trójkąt, kołatka...) oraz odtwarza usłyszany rytm.
- Rozpoznaje i nazywa różne głosy, odgłosy i dźwięki (w
tym śpiew ptaków) nagranych na taśmę magnetofonową
(ewentualnie przyporządkowuje dźwięk do obrazka).
- Rozpoznaje rodzaj dźwięków i przelicza liczbę odgłosów
(uderzeń) oraz odtwarzana tą liczbę za pomocą umownych
kresek, kółek, figur... lub drobnych elementów.
- Rozpoznaje i nazywa (przy zasłoniętym źródle dźwięku)
odgłosy celowo wytworzone (uprzednio
zademonstrowane), powstające przy zetknięciu się ze sobą
(uderzenie, stuknięcie, pocieranie) dwóch powierzchni
przedmiotów (rzeczy) wykonanych z różnych lub takich
samych materiałów (np. uderzenie łyżeczką lub drewnianą
pałeczką o pustą i pełną szklankę; uderzenie metalu o
metal...). Porównywanie dźwięków między sobą.
- Opowiada o dźwięku – o uczuciach, których doznajemy
w czasie jego odbierania, o skojarzeniach, o cechach
jakościowych – wysokie, niskie, przyjemne, nieprzyjemne,
zgrzytliwe, piskliwe, spokojne, miłe...
- Rozumie szkodliwość hałasu dla naszego słuchu i
zdrowia.
-Cicho porozumiewa się między sobą i panuje nad własnym
głosem, jego natężeniem i brzmieniem (umiejętność
mówienia szeptem).
- Zmienia ton głosu, czyli wysokość jego brzmienia oraz
wyraża tonem głosu różne stany uczuciowe, jak np.
radość, zadowolenie, zdziwienie, smutek, złość, gniew,
zakłopotanie, zniecierpliwienie – panowanie nad
brzmieniem swego głosu i nad samym sobą, także w
chwilach przeżywania emocji.
- Zmienianie tonu głosu przy zdaniach oznajmujących,
pytających i wykrzyknikowych.
- Odtwarzanie podanych rytmów na instrumentach
perkusyjnych i poprzez klaskanie, stukanie, pukanie,
uderzanie bokiem dłoni, palcami...
- Układa matematyczne działania dodawania do liczby
usłyszanych dźwięków.
- Odtwarza liczbę usłyszanych dźwięków i ich rytm w
układach przestrzennych za pomocą klocków (dźwięki
występujące jeden po drugim – klocki obok siebie; przerwa
pomiędzy dźwiękami – klocki rozsunięte).
- Rozpoznaje i nazywa przedszkolne instrumenty
perkusyjne , a także niektóre brzmiące w nagraniach
- Gra na instrumentach muzycznych wymagających
większej sprawności ręki – trójkąt, ksylofony, metalofony.
- Wykorzystanie gry na instrumentach muzycznych w
ćwiczeniach słuchowych i rytmicznych.
- Stosuje instrumenty i pomoce akustyczne do
ilustrowania zjawisk w przyrodzie, improwizacji
rytmicznych i melodycznych, ilustrowania wierszy i
opowiadań
- Gra własny akompaniamentu do piosenki.
- Doskonali grę na przedszkolnych instrumentach
perkusyjnych, rozpoznaje ich brzmienie.
- Tworzy akompaniament do piosenki
- Gra w orkiestrze perkusyjnej z dyrygentem.
- Uczy się grania prostych melodii, np. na cymbałkach.
- Improwizacje rytmiczne do ćwiczeń ruchowych:
piosenek, wierszy, opowiadań
- Improwizacje na dzwonkach – swobodne granie
własnych, wymyślonych melodii.
Treści rozszerzające
- Samodzielne wykonywanie prostych instrumentów
perkusyjnych z wykorzystaniem różnych
buteleczek, pudełek (blaszanych, plastikowych,
tekturowych) i drobnych elementów,
w rodzaju: koralików, fasoli, pestek...

8.4) w skupieniu
słucha muzyki, w tym
także muzyki
poważnej.

- Pozna budowę oraz sposób grania na bębenku,
tamburynie, trójkącie
- Szuka nowych efektów brzmieniowych do
muzycznego opracowania wierszy, opowiadań:
a) wykorzystanie instrumentów perkusyjnych,
b) przedmiotów z otoczenia: papierki, klocki, piłki itp.
- nabywa umiejętność słuchania muzyki;
-rozróżnia i nazywa dźwięki słyszane z otoczenia,
-wyszukuje dźwięki z otoczenia zawarte w muzyce
poważnej,

- potrafi podczas słuchania utworu muzycznego
wyodrębnić i nazwać śpiew „solowy” i „chóralny”;
- pozna różne typy muzyki i potrafi je nazwać oraz
odróżnić;
- potrafi wyodrębnić w śpiewie głos męski i żeński oraz je
nazwać :baryton, sopran;
- potrafi różnicować dźwięki o różnym brzmieniu podczas
słuchania gry na instrumentach;
- wie, że dzięki muzyce można stać się bardziej pogodnym i
skupionym.
- interpretuje słowem słyszaną muzykę,
- określa nastrój słuchanej muzyki oraz jej tempo,
- definiuje pojęcia: dyrygent, batuta, koncert, muzycy,
- wykorzystuje instrumenty perkusyjne do gry,
- ilustruje ruchem utwory muzyczne (menuet),
-pozna postać polskiego kompozytora Fryderyka Chopina,
słucha jego dzieła ,
- plastycznie wyraża treść słyszanej muzyki
instrumentalnej, improwizuje ruchem słyszaną muzykę,
oraz uczestniczy bezpośrednio i pośrednio w koncertach
muzycznych (koncerty Szkole Muzycznej, odtwarzanie
muzyki z CD, video)

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
9.1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki
oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
9.2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych
środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
9.3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i
architekturą wnętrz).
Obszar: 9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
9.1) przejawia, w
miarę swoich
możliwości,
zainteresowanie
wybranymi zabytkami
i dziełami sztuki oraz
tradycjami i
obrzędami ludowymi
ze swojego regionu;

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

- Obserwuje zachowania ludzi w najbliższym otoczeniu
podczas przygotowań do oficjalnych świąt państwowych i
religijnych, np.: wykonywanie prac porządkowych,
dekorowanie
pomieszczeń przedszkola, wystrój ulic, wystaw sklepowych.
- Słucha opowiadania , wiersze, bajki, piosenki nawiązujące
do aktualnie obchodzonych świąt. Uczy się na pamięć
krótkich piosenek, wierszy tematycznie z nimi związanych.
- Ogląda postacie w strojach ludowych i najbardziej
typowe wytwory sztuki ludowej
własnego regionu.
- Wykonuje prace plastyczne tematycznie związane z
obchodzonymi świętami
(np. ozdabianie choinki wyciętej z papieru).
- Uczestniczy w wybranych obrzędach ludowych
organizowanych w lokalnym środowisku (np. dożynki,
jasełka, topienie marzanny).
- Uczestniczy w uroczystościach związanych z obchodami
świąt określonych grup ludzi:

- Poznaje zwyczaje kultywowane w lokalnym środowisku,
związane z obchodzonymi
świętami państwowymi i religijnymi.
- Słucha legendy i podania związane z wybranymi
obyczajami i tradycjami obecnymi
w lokalnym środowisku.
- Uczestniczy w przedstawieniach, pokazach z udziałem
zespołów ludowych.
- Poznaje przysłowia ludowe nawiązujące do aktualnych
wydarzeń i sytuacji, pór roku („Kto pod kim dołki kopie, ten
sam w nie wpada”. „Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę”.
„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”.)
- Rozpoznaje , określa cechy charakterystyczne
regionalnego stroju ludowego (np. wzór tkaniny – pasy,
kwiaty, wygląd nakrycia głowy, rodzaj obuwia, elementy
dekoracyjne – cekiny, korale, wianki, koronki, pióra,
brosze).
- Ozdabia gotowe przedmioty , np. drewniane łyżek, deski,
fajans, tkaniny, ornamentami (wzorami) najczęściej
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a) Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Dziecka,
b) dni ludzi pracujących w zawodach popularnych w
środowisku lokalnym.
- Interesowanie się zwyczajami panującymi w rodzinie
związanymi z wybranymi świętami i uczestniczy w
przygotowaniach do nich, np.:
a) współdziała z dorosłymi w ubieraniu choinki, wykonuje
proste ozdoby choinkowe, przygotowuje drobne upominki
dla najbliższych, słucha kolędy,
b) wykonuje prace plastyczne tematycznie związane z
Wielkanocą.
- Poznaje elementy ludowej sztuki zdobniczej własnego
regionu w powiązaniu z obchodzonymi świętami.
- Próbuje naśladowania w twórczości plastycznej
ornamentów zdobniczych występujących w sztuce ludowej
własnego regionu.
- Poznaje piosenki i tańce charakterystyczne dla twórczości
ludowej własnego regionu,
uczy się prostych piosenek i układów tanecznych opartych
na motywach ludowych.
- Słucha i uczy się okolicznościowych wierszy i piosenek
związanych z obchodzonymi świętami. Przygotowuje
krótkie występy artystyczne dla zapraszanych gości z
okazji ich święta.
- gromadzi ilustracje, zdjęcia różnorodnych dzieł sztuki
regionalnej, obrzędów ludowych swego regionu,
- tworzy albumy ze zgromadzonych ilustracji, zdjęć
różnorodnych dzieł sztuki regionalnej, obrzędów ludowych
swego regionu,
- rysuje zabytki oglądane w najbliższej okolicy, na filmach,
ilustracjach, fotografiach,
- współtworzy kącik regionalny, gromadząc i
charakteryzując przedmioty związane ze sztuką regionalną,
obrzędami, tradycjami ludowymi swego regionu,
- współtworzy dekoracje do uroczystości związanych z
różnorodnymi świętami, np. Wielkanoc, powitanie wiosny.
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spotykanymi w swoim regionie.
- Organizowanie kącika ludowego własnego regionu.
Gromadzenie akcesoriów, takich jak
np. lalki w strojach ludowych, oryginalne elementy
ubiorów, różnorodne przedmioty
ozdobione charakterystycznym wzorem czy ornamentem
(wytwory sztuki ludowej), typowe
formy wystroju wnętrza mieszkalnego.
- Poznawanie zwyczajów ludowych i obrzędów o zasięgu
ogólnopolskim, takich jak np.:
dożynki, andrzejki, topienie marzanny, witanie wiosny,
tłusty czwartek, prima aprilis,
noc świętojańska (wianki).
- Przygotowywanie teatrzyków i inscenizacji
nawiązujących do obchodzonych świąt – wykorzystuje w
miarę możliwości teksty ludowe lub stylizowanych na
ludowe,
przebieranie się w ludowe stroje, wykonywanie akcesoriów
do inscenizacji.
- Poznawanie wybranych ogólnopolskich świąt i zwyczajów
z nimi związanych, np.;
Dzień Nauczyciela, Wszystkich Świętych, Narodowe
Święto Niepodległości, żegnanie
starego roku balem sylwestrowym, Walentynki, Dzień
Kobiet, Święto Pracy, rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 maja.
- Włączanie się do przygotowań świątecznych –
samodzielne wykonywanie elementów
dekoracyjnych, pomaganie w pracach porządkowych, w
przygotowywaniu specjalnych
potraw.
- Interesowanie się zwyczajami i sposobami świętowania
panującymi w innych rodzinach.
- Poznawanie gwary ludowej (elementów) z różnych
regionów Polski poprzez słuchanie
literatury, słuchanie i śpiewanie piosenek, wycieczki. Próby
naśladowania gwary w mowie
potocznej.
- Rozumienie pojęcia „przysłowie”, wyrabianie szacunku
dla tzw. mądrości ludowej, czyli
doświadczenia gromadzonego przez wiele pokoleń.
(odróżnianie od irracjonalnych
zabobonów, np. feralna 13, pechowy czarny kot).
- Odwiedzanie (w miarę możliwości) skansenów,
regionalnych muzeów. Poznawanie elementów
dawnego wyposażenia domów i chat wiejskich. Oglądanie
różnych eksponatów,
poznawanie ich przeznaczenia i związku z ludowymi
tradycjami i obrzędami.
- Poznawanie kilku wybranych regionów Polski – stroje
ludowe, sztuka użytkowa i zdobnicza,
elementy architektury, regionalna mowa i literatura, muzyka
i tańce.
-Wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem
wzorów i ornamentów ludowych
charakterystycznych dla różnych regionów Polski.
- Rozpoznawanie kilku rodzajów strojów ludowych –
łączenie ich z regionem Polski,
z którego pochodzą.
- Poznawanie obrzędów ludowych charakterystycznych
(popularnych) w innych regionach,
np.: chodzenie z turoniem, zapusty, chodzenie z
kogucikiem, chodzenie z gaikiem,
lajkonik.
- Organizowanie kącika ludowego – zbieranie i
gromadzenie akcesoriów z różnych regionów
Polski (wskazywanie na mapie Polski najważniejszych
regionów). Wzbogacanie
wystroju kącika własnymi pracami wzorowanymi na sztuce
ludowej. Gromadzenie albumów,
pocztówek, nagrań muzycznych.
- Udział w spotkaniach z twórcami ludowymi. Poznawanie
narzędzi, materiałów i sposobów
wykonywania przedmiotów codziennego użytku i sztuki
ludowej – lepienie z gliny,
(posługiwanie się kołem garncarskim), rzeźbienie, wyroby

ze słomy, z wikliny, tkanie,
wykonywanie koronek, pisanek, wycinanek, pająków itd.

9.2) umie
wypowiadać się w
różnych technikach
plastycznych i przy
użyciu elementarnych
środków wyrazu
(takich jak kształt i
barwa) w postaci
prostych kompozycji i
form
konstrukcyjnych;

- Ogląda obrazy i reprodukcje o tematyce bliskiej
dzieciom.
- Przyzwyczaja się do prawidłowego trzymania narzędzia
malarskiego i rysunkowego.
-Tworzy prace plastyczne na dowolne i zaproponowane
tematy.
- Próbuje nazywania swoich wytworów lub treści w nich
zawartych.
- Maluje farbami kryjącymi – farby plakatowe, klejowe:
a) rozwija ekspresję, śmiałość i płynność ruchów (duży
format kartonu),
b) maluje całą dłonią i palcami, operuje plamą i kreską
(stosuje pędzle
o różnej grubości),
c) wykorzystuje podstawowe kolory o zdecydowanym
odcieniu (jednorazowo
od 1 do 3 kolorów),
d) zamalowuje duże powierzchnie kartonu stosunkowo
gęstą farbą – żłobi
w wilgotnej farbie śladów (palcami, patyczkiem itp.)
- Tworzy kompozycje za pomocą odbijania
(stemplowania), np. przekrojonym ziemniakiem, korkiem,
gąbką, palcami, dłonią.
- Rysuje kredkami świecowymi, kredą (na asfalcie,
kartonie – rozprowadzanie linii,
plamy palcami), patykiem na ziemi – tworzenie własnych
kompozycji.
- Lepienie z gliny, masy solnej i papierowej:
a) lepienie całymi dłońmi i palcami,
b) łączenie z materiałem przyrodniczym,
c) próby toczenia kulek, wałeczków.
- Tworzy kilkuelementowe kompozycje z materiału
przyrodniczego, np. bukiety z liści, patyczków, traw,
suszonych kwiatów, układanie na tackach, talerzykach, np.
owoców, kolorowej fasoli, pestek owoców.
- Nakleja na karton gotowe elementy ; próby sklejania ze
sobą elementów papierowych (np. jabłko, ogonek, listek;
głowa misia, uszy, tułów, łapy).
- Pozna właściwości papieru: różna grubość, faktura,
podatność na darcie i ugniatanie; próby składania kartki w
dowolny sposób.
- Ogląda zdjęć artystycznych, rzeźb, wytworów sztuki
ludowej w nawiązaniu do bliskich dzieciom treści.
- Porównuje kolory ze znanymi dziecku rzeczami, próbuje
określania stosunku emocjonalnego do barwy (np. żółty –
ciepły, miły jak słoneczko albo: lubię kolor zielony, bo
przypomina mi trawę).
- Wykorzystuje szerszą paletę barw podczas malowania.
Maluje na podłodze, stoliku, przy sztalugach. Wykorzystuje
różne powierzchnie malarskie pod względem
wielkości i faktury.
- Próby regulowania nacisku dłoni i palców (napięcia
mięśniowego) podczas rysowania
kredkami i grubymi flamastrami.
- Próby tworzenia kompozycji rytmicznych przy pomocy
stemplowania. Odciskanie różnego
rodzaju tworzywa przyrodniczego (np. liści, kamyków).
- Próby wypełniania konturów farbą, kredą, węglem
drzewnym (duże obrazki o mało
zróżnicowanej kolorystyce, np. jabłko, miś).
- Próby wydzierania z różnego rodzaju papieru określonych
kształtów (paski, wieloboki, formy owalne), naklejanie na
karton. Tworzy własne kompozycje abstrakcyjnych i
przestawiających konkretne rzeczy.
- Próbuje cięcia papieru nożyczkami (małymi,
zaokrąglonymi – przestrzega zasady bezpieczeństwa)
–wycina dowolne formy, naklejanie ich na karton.
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- nazywa kolory powstałe w wyniku zmieszania barw,
- podaje nazwy kolorów, które należy zmieszać, aby
powstał kolor: zielony, pomarańczowy, różowy, brązowy,
fioletowy,
- nadaje tytuły stworzonym przez siebie obrazom,
kompozycjom,
- tworzy swobodne, kolorowe kompozycje różnorodnymi
technikami i opisuje swoje dzieło,
- projektuje stroje, kukiełki, pacynki, wystrój
mieszkania, aranżację ogrodu,
- tworzy obrazy na małych i dużych powierzchniach,
stosując technikę collage’u,
- tworzy obrazy – miniaturki, stosując różne techniki
plastyczne,
- z namalowanych dowolnie kolorowych plam wydobywa
kształty, komponując obraz,
- rysuje pastelami olejnymi różnorodne postaci w ruchu,
- rysuje pastelami olejnymi i suchymi, rozplanowując
rysunek na całej powierzchni kartki,
- maluje obrazy, używając różnorodnych farb i różnej
grubości pędzli według własnego pomysłu,
- tworzy jak najwięcej rysunków, używając kredek tylko w
trzech podstawowych kolorach,
- tworzy kolorowe płaskorzeźby i rzeźby z mas
terapeutycznych i plasteliny, nazywa swoje dzieło,
- tworzy obrazy na wykonanych własnoręcznie różnych
fakturach.
- Próbuje malowania farbami akwarelowymi – malowanie
plam z wykorzystaniem całej powierzchni kartonu,
malowanie tła do prac wykonywanych w innej technice.
- Maluje farbami kryjącymi z wykorzystaniem pełnej gamy
kolorów; zastosowanie , różnych narzędzi: malowanie
pędzlem, patykiem, kawałkiem gąbki, szczoteczką do
zębów; próby mieszania kolorów i ich nazywania (odcienie,
stopień nasycenia barwy).
- Rysuje kredkami świecowymi, świecą białą lub kolorową
i zamalowywanie rysunku
farbą akwarelową.
-Tworzy kompozycje rytmiczne z wykorzystaniem stempli
(gotowych i wykonywanych samodzielnie z materiału
przyrodniczego).
- Próbuje kalkowania wyrazistych obrazków przez kalkę
techniczną (pomoc nauczyciela
w umocowaniu obrazka i kalki oraz w doborze obrazka).
- Sprawnie wydziera z różnego rodzaju papieru zamierzone
kształty, nakleja na karton, łączenie z innymi materiałami,
np. z włóczką, tkaniną.
- Sprawnie posługuje się nożyczkami (przestrzega zasad
bezpieczeństwa) – wycina
dowolne kształty i cięcie po linii prostej lub krzywej o
nieskomplikowanym
kształcie.
- Konstruowanie półprzestrzennych i przestrzennych form z
papieru przez zaginanie (np. pudełko), sklejanie (np. rurki,
stożki, walce); łączenie z materiałem przyrodniczym.
- Lepi z plasteliny – tworzy prace przestrzenne i płaskie ,
łączy z innymi materiałami.
- Próby wykonywania prac plastycznych w małych
zespołach (pomoc nauczyciela przy
podziale zadań wśród dzieci i zorganizowaniu warsztatu
pracy).
- Ogląda tematyczne wystawy organizowanych dla dzieci
przez muzea, lokalne ośrodki
kultury.
- Rysowanie kredkami ołówkowymi i ołówkami
(samodzielne temperowanie).
- Kalkuje wybranych obrazków przez kalkę techniczną,

- Tworzy kompozycje:
a) płaskie – nakleja na karton elementy z kolorowego
papieru, materiału przyrodniczego, łączenie papieru i
materiału przyrodniczego;
b) półprzestrzennych i przestrzennych z gliny, masy
papierowej, solnej, plasteliny, łączenie z materiałem
przyrodniczym.

9.3) wykazuje
zainteresowanie
malarstwem, rzeźbą i
architekturą (także
architekturą zieleni i
architekturą wnętrz).

Ogląda dzieła plastyczne znanych twórców – analizuje ich
treść

kolorowanie. Komponowanie
form witrażowych – tworzy własne obrazki, wzory
flamastrem lub tuszem, wypełnia kolorem (eksponowanie,
np. na szybach okiennych).
- Maluje farbami akwarelowymi.
- Składa papier według wzoru (sztuka origami).
- Tworzy kolory pochodne z barw
podstawowych i ich nazywanie.
- Tworzy walory barwne przez dodawanie bieli lub czerni
(odcienie jednego koloru);
tworzenie pracy z wykorzystaniem tylko jednej barwy w
kilku odcieniach (np. „Korona
drzewa”, „Niebo i obłoki”).
- Tworzy kompozycje rytmiczne symetrycznie w różnych
układach (np. pasowym, kołowym): rysowanie,
stemplowanie, malowanie i odbijanie przez złożenie
kartonu, nawlekanie
korali w określonym lub przez siebie wymyślonym rytmie.
- Projektuje i wykonuje elementy dekoracji np. do
uroczystości przedszkolnej i akcesoriów np. do teatrzyków i
inscenizacji tekstu, (np. papieroplastyka, formy malarskie,
kukiełki lub pacynki, próby zszywania tkaniny prostym
ściegiem, przyszywanie guzików).
- Uważne oglądanie i analizowanie spostrzeżeń
wzrokowych dotyczących wybranego
obiektu (np. kasztana, muszli, jabłka) – dostrzeganie
niuansów kolorystycznych (np. odcienie jednej barwy),
zróżnicowanych kształtów (np. kanciaste, zaokrąglone),
próby ich
odtworzenia w pracy rysunkowej, malarskiej, rzeźbie.
- Stosuje technikę graficzną – rysuje patykiem, tuszem,
miękkim ołówkiem, frotage,
wydrapuje na powierzchni pokrytej kredką świecową i
tuszem, operuje kreską:
grubą, cienką, w zależności od położenia i nacisku
narzędzia malarskiego.
- Maluje, rysuje na różnego rodzaju powierzchniach, np. na
desce, szkle, tkaninie,
tekturze, papierze ściernym oraz wykorzystywanie kartonów
o różnych wielkościach i kształtach (koła, trójkąty,
romby...). Stosuje różnorodne techniki plastyczne
z wykorzystaniem klejów, piasku, kaszy, materiału
przyrodniczego, waty, tkanin.
- Wycina skomplikowane kształty : a) tnie po linii – prostej,
zaokrąglonej, zygzakowatej,
b) wycina wzory na zagiętej kilkakrotnie kartce, tworzy
własne kompozycje, wzoruje się na twórczości ludowej.
- Wykonuje prace zespołowe – wspólnie uzgadnia treść
pracy, planuje, dokonuje podziału
pracy, dokonuje wyboru niezbędnych materiałów,
wspólnie sprząta.
- Ogląda dzieła plastyczne znanych twórców – analizuje
ich treść: wykorzystana technika
wykonania, rozplanowanie, porównywanie sposobu ujęcia
tego samego tematu.
-Pozna najsłynniejsze dzieła w dziedzinie sztuk
plastycznych i ich autorów.

10.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
10.1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np.
przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej
pracy;
10.2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
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10.3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie
domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy
korzystaniu z nich.
Obszar: 10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań
technicznych.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
10.1) wznosi
konstrukcje z klocków
i tworzy kompozycje
z różnorodnych
materiałów (np.
przyrodniczych), ma
poczucie sprawstwa
(„potrafię to zrobić”) i
odczuwa radość z
wykonanej pracy;

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

- Uczestniczy w zabawach manipulacyjnych i
konstrukcyjnych: buduje z drewnianych klocków, łączy
duże klocki plastikowe – nabywa doświadczenia,
eksperymentuje.
- Bawi się pojazdami o różnorodnym napędzie (sprężyna,
koło zamachowe, bateria elektryczna).
- Pozna rolę koła.
- Wykorzystuje w zabawach tematycznych zabawki
imitujących różne urządzenia techniczne (np. w kąciku
fryzjerskim – suszarka do włosów, w kąciku kuchennym –
mikser).
- Eksperymentuje materiałem przyrodniczym – bada
twardość, kruchość, ciężar,
plastyczność, spoistość itp.
- Bierze udział w zabawach manipulacyjnych i
konstrukcyjnych:
a) buduje z klocków drewnianych konstrukcji poziomych i
pionowych z zachowaniem
zasad równowagi (szersza podstawa, większe klocki na
dole),
b) sprawnie łączy i rozłącza plastikowe klocki,
c) nazywa swoje budowle, opowiada o nich, wykorzystuje
do dalszej zabawy.
- Prowadzi eksperymenty z wodą – rozpuszczanie różnych
substancji w wodzie (np. sól, cukier), zamarzanie wody,
topnienie lodu i śniegu.
- Badanie właściwości piasku mokrego i suchego.
- Wyjaśnia szczegółowo działanie opracowanego przez
siebie w formie rysunku wynalazku technicznego,
- Przedstawia słownie proces powstawania (kolejne etapy)
zaprojektowanego przez siebie urządzenia technicznego.

-Bierze udział w zabawach konstrukcyjnych:
a) konstruuje budowle z klocków o różnym sposobie
łączenia,
b) próbuje współdziałania w planowaniu i wznoszeniu
budowli, wspomaga swoje działania urządzeniami
ułatwiającymi pracę (np. samochód wywrotka do
przewożenia klocków),
c) próbuje montowania, składania i budowania z gotowych
elementów według podanego wzoru.
- Bada właściwości różnych materiałów (naturalnych i
sztucznych), próby określania, jak można je wykorzystać,
biorąc pod uwagę ich właściwości – np. czym wytrzeć wodę
ze stołu: watą, szmatką, papierem, deseczką?; czym rozbić
grudkę ziemi: kamieniem,
chusteczką?; czym malować: pędzlem, patykiem?
- Bada właściwości magnesu – przyciąganie określonych
materiałów, biegunowość.
- Wykorzystuje właściwości magnesu w życiu codziennym
– np. magnetyczne zamki w drzwiczkach szafek, tablice
magnetyczne, szachy magnetyczne.
- Prowadzi doświadczenia i obserwuje, które przedmioty
łatwo utrzymują się na wodzie, a które toną i co warunkuje
pływanie przedmiotów nawet cięższych od wody.
Konstruuje
stateczki z wykorzystaniem np. korka, styropianu, łupinek
orzecha.
- Pozna zjawiska optyczne: rozróżniana przedmioty
przeźroczyste i nieprzeźroczyste oraz ich przeznaczenie i
sposoby wykorzystania; matowych i błyszczących.
- Obserwuje i próbuje pomagać w naprawianiu zabawek i
sprzętu.
- Poznaje komputer - przestrzega ograniczeń koniecznych
w tego rodzaju działalności
- Wykonuje prace budowlano-konstrukcyjne z
wykorzystaniem różnorodnych klocków i nietypowych
materiałów oraz elementów konstrukcyjnych (odpadów)
typu: korki, pudełka kartonowe, styropian, druty w otoczce
plastikowej, sklejka. Wykorzystuje w miarę
potrzeby i warunków prostych narzędzi (np. śrubokręt,
młotek, wiertarka ręczna).
- Podejmuje prace zespołowe przy konstruowaniu np.
makiety lasu, ulicy, zagrody wiejskiej. Wspólnie projektuje
przestrzeń i podział czynności przy wykonywaniu
potrzebnych elementów, samodzielnie dobiera materiały i
narzędzia, wspólnie sprzątania.
-Poznaje w zabawie działanie maszyn prostych: równia
pochyła, dźwignia, bloczek, kołowrót.
- Zapoznaje się ze sposobami łączenia różnych materiałów
(np. kleje, taśma samoprzylepna, spinacze, zszywacze,
gwoździe).
- uczestniczy w zabawach z lustrem i szkłem
powiększającym – poznaje ich właściwości, zastosowanie
w niektórych urządzeniach (lupa, luneta, lornetka, peryskop,
mikroskop).
- Próbuje montowania prostych układów elektrycznych z
użyciem baterii – latarka, zabawki z napędem elektrycznym,
poprawne zakładanie baterii.
- Prowadzi eksperymenty oraz obserwuje różne
przedmiotów unoszących się w powietrzu i poddanych sile
oddziaływania wiatru:
a) obserwuje szybujące liście, charakterystycznych
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ruchów „nosków” klonu,
b) obserwuje zachowanie się na wietrze chorągiewki,
wiatraczka, latawca,
c) konstruuje wiatrowskaz , prosty latawiec, spadochron.
- Prowadzi doświadczenia akustyczne – zjawisko echa,
właściwości tuby.

10.2) używa
właściwie prostych
narzędzi podczas
majsterkowania;

- konstruuje urządzenie techniczne z różnorodnych
materiałów, np. klocków, patyczków, plasteliny, sznurka,
według własnego projektu opracowanego
w formie schematycznego rysunku,

10.3) interesuje się
urządzeniami
technicznymi (np.
używanymi w
gospodarstwie
domowym), próbuje
rozumieć, jak one
działają, i zachowuje
ostrożność przy
korzystaniu z nich.

- Obserwuje posługiwanie się przez dorosłych różnymi
narzędziami i urządzeniami
ułatwiającymi codzienne życie (np. odkurzacz, pralka, robot
kuchenny, żelazko, suszarka
do włosów, maszyna do szycia, diaskop).
-Przestrzega zakazu samodzielnego obsługiwania urządzeń
elektrycznych, włączania i wyłączania z sieci, dotykania
gniazdek elektrycznych.
- Obserwuje ruch drogowy w najbliższej okolicy, nazywa
charakterystyczne
i najczęściej spotykane pojazdy. Dzieli się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami
związanymi z podróżowaniem.
- Obsługuje w obecności dorosłych proste urządzenia
techniczne – radio, magnetofon,
pilota do telewizora i innych urządzeń elektrycznych
(włączanie i wyłączanie przyciskiem).
- Rozumie siłę prądu elektrycznego i jednocześnie
zagrożenia płynące z jego strony.
- Ogląda urządzenia, maszyn y i pojazdy działające dzięki
energii elektrycznej (obserwacja bezpośrednia oraz
oglądanie zdjęć i obrazków).
- Rozróżnia urządzenia ułatwiające ludziom pracę i służące
im do rozrywki.
- Obserwuje pracę ludzi w najbliższym otoczeniu – zwróci
uwagę na podstawowe
czynności, narzędzia, charakterystyczny ubiór. Próbuje
nazywania niektórych zawodów
(np. kucharka, sprzedawczyni, policjant, lekarz).
-Pozna pojazdy poruszające się po lądzie, na wodzie i w
powietrzu – przystosowanie
tych pojazdów do poruszania się w różnorodnym
środowisku: np. samochód
ma koła, samolot skrzydła, statek szeroki kadłub.
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- z podanych elementów konstruuje urządzenie ułatwiające
codzienne życie, opisując jego działanie ze wskazaniem na
ulepszenia,
- buduje dom marzeń według własnego projektu, opisując
kolejne etapy budowy i niezwykłe cechy, zalety tego domu,
- motywuje inne dzieci do współtworzenia ciekawych
konstrukcji i ulepszania już istniejących,
- podaje pomysły na ulepszenie istniejących już urządzeń,
np. w gospodarstwie domowym,
-Poznaje działanie i sposoby wykorzystywania urządzeń
mechanicznych i elektrycznych w gospodarstwie
domowym. Porównuje te urządzenia ze sprzętem
ręcznym,
np. mikser i ubijaczka, odkurzacz i trzepaczka.
- poznaje niektóre zawody (w zależności od środowiska
lokalnego):
charakterystyczne narzędzia, rodzaj wykonywanych
czynności, znaczenie wyników tej pracy. Nazywa zawody
pracowników przedszkola, pracowników pobliskich
punktów usługowych, swoich rodziców.
- Zapoznaje się z przeznaczeniem i możliwościami środków
komunikacji, transportu lądowego, wodnego, powietrznego
– np. masywne pojazdy do przewożenia towarów, pojazdy
gąsienicowe przeznaczone do poruszania się w trudnym
terenie, helikoptery startujące i lądujące na małej
powierzchni (bez potrzeby budowania dla nich długich
pasów startowych), przystosowanie statków do przewożenia
różnych towarów i do wykonywania
różnych prac np. statki rybackie, lodołamacze, pogłębiarki,
barki.
-Poznaje przydatność pojazdów specjalnych takich jak, np.:
karetka pogotowia, radiowóz policyjny, wóz strażacki,
pomoc drogowa.
- Dowiaduje się do czego służą podstawowe środki
łączności i przekaźniki informacji ułatwiające nasze życie
(telefon, poczta, radio, telewizja).
- Poznaje maszyny budowlane takie jak, np.: koparki,
dźwigi, spychacze, walce drogowe, betoniarki (w zależności
od możliwości lokalnych: bezpośrednio lub pośrednio przy
pomocy filmów, obrazków, zabawek).
- Poznaje maszyny rolnicze i ich przeznaczenie takie jak,
np.: kombajny do sprzętu różnych upraw, siewniki, pługi,
brony, młockarnie (w zależności od możliwości lokalnych
bezpośrednio lub przy pomocy filmów, zdjęć, obrazków).
- Dowiaduje się o różnych źródłach energii: naturalne siły
przyrody, takie jak wiatr, woda, słońce i stworzone przez
człowieka dzięki przetwarzaniu zasobów naturalnych
ziemi. Poznaje przykładowe sposoby wykorzystywania tej
energii: wiatr porusza śmigła wiatraka, popycha żaglówkę, z
nurtem rzeki płynie barka, siła opadającej z wysokości
wody wykorzystana jest w elektrowniach wodnych, energia
z baterii słonecznych może ogrzewać domy, spalany węgiel
daje nam ciepło, z ropy naftowej wytwarzane jest paliwo do
silników spalinowych itp.
- Poznawanie wybranych zawodów związanych z
wytwarzaniem znanych dzieciom produktów i z wyraźnie
zauważalnymi efektami pracy. Poznawanie wieloetapowości
pracy(np. od ziarenka do bochenka, od buraka do lizaka,
droga listu). Poznaje technologię i narzędzia dawne i
współczesne.
Poznaje pracę w zakładach produkcyjnych
wykorzystujących roboty i inne urządzenia elektroniczne –
np. taśmy produkcyjne wykorzystywane w fabryce
cukierków czy przy montażu samochodów (poprzez
wycieczki, filmy, serie obrazków).

- Dowiaduje się o zawodach już zapomnianych albo
rzadkich (głównie związanych z małą mechanizacją) i
zawodach nowych, które dawniej nie były znane, jak np.
informatyk, kosmonauta.
- Poznaje urządzenia techniczne wykorzystywane w
codziennym życiu – dawnych i współczesnych np. żelazko
na duszę i żelazko elektryczne, czajnik, czajnik z gwizdkiem
i czajnik bezprzewodowy.
- Rozróżnia środki transportu lądowego, wodnego i
powietrznego.
- Różnicuje pojazdy bezsilnikowe i silnikowe , osobowe i
towarowe , służące do wykonywania pracy i do rozrywki.
- Poznaje i nazywa różnego rodzaju energię
wykorzystywaną w transporcie (silniki elektryczne,
spalinowe, odrzutowe, napęd parowy, siła wiatru, nurt rzeki,
prądy powietrzne, siła własnych mięśni).
- Rozumie znaczenie środków łączności i nośników
informacji – dawnych i współczesnych (telefony
komórkowe, Internet, satelity, prasa codzienna i
periodyczna).
Treści rozszerzające
1. Dowiaduje się o odkryciach naukowych, wyprawach
badawczych (np. odkryciach geologicznych, badaniu
podwodnego świata, wyprawach w kosmos).
2. Poznaje historię niektórych wynalazków.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
11.1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi
pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
11.2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał
deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
Obszar: 11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
11.1) rozpoznaje i
nazywa zjawiska
atmosferyczne
charakterystyczne dla
poszczególnych pór
roku; podejmuje
rozsądne decyzje i nie
naraża się na
niebezpieczeństwo
wynikające z pogody,
np. nie stoi pod
drzewem w czasie
burzy, nie zdejmuje
czapki w mroźną
pogodę;

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

- Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla jesieni: deszcz- często pada, wiatr wieje silny wiatr; kałuże, błoto , chłodno, wilgotno, mgła
itp. Rozumie powiązanie tych zjawisk tych zjawisk z
aktualną porą roku.
- Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla zimy: śnieg, mróz, zimno lub bardzo
zimno, wiatr, ślisko ,-wiązanie tych zjawisk z aktualną porą
roku
-Obserwuje zjawiska: topnienia śniegu; lodu i sopli
lodowych
- Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla wiosny: topnieje śnieg
, coraz cieplej, coraz więcej słońca, deszcz, kałuże, błoto, ,
wieje ciepły wiatr, pada deszcz ze śniegiem lub deszcz –
wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
- Określa pogodę oraz zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla lata: ciepło, gorąco,
świeci słońce, pada deszcz ciepły, deszcz, chłodny deszcz,
ciepły wiatr, chłodny wiatr, słońce mocno grzeje, białe
obłoczki, ciemne lub czarne chmury

- Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne
dla wczesnej i późnej jesieni: pogodne dni, ranki i wieczory
chłodne, coraz mroczniej i smutniej, bardzo chłodno, zimno,
często pada zimny deszcz, coraz dłuższa noc, coraz krótszy
dzień , mżawka, szron, nocne i ranne przymrozki, jesienna
szaruga, szary świat, szybki zmrok, obniżanie się temperatury.
Obserwuje siłę i kierunek wiatru.
-Dostrzega zależność temperatury od pory roku.
- Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla zimy: często pada śnieg lub śnieg z
deszczem, hula mroźny wiatr, lekki mróz, silny mróz, długie
noce, krótkie dni, odwilż, gołoledź, grad, szadź, zamieć,
jaskrawe słońce, siarczysty mróz, tęgi mróz, ślizgawica, lód,
kra, coraz niższa temperatura. Dostrzega zależność długości
dnia od pory roku.
- Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla wczesnej i późnej wiosny: odwilż,
roztopy, coraz dłuższe dni, coraz cieplejsze, ranki, a wieczory
jeszcze chłodne, słońce grzeje coraz mocniej, często wieje już
ciepły wiatr , niebo
ciemnoszare, zasnute chmurami lub błękitniejące, płynące
obłoki, pogoda zmienna, „płatająca figle”, coraz wyższa
temperatura itp. Dostrzeganie zależności temperatury od pory
roku.. Odczytywanie temperatury z termometru.
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- Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla lata: burza, tęcza, błyskawice, ulewa,
grzmoty, rosa, parno, duszno, wysoka temperatura, pogoda
czasami zmienna, po deszczu wychodzi słońce, słońce grzeje
mocno, osusza (wysusza) ziemię, powietrze wilgotne i
chłodne lub suche, ciepłe, upały, groźne chmury, dostrzeganie
zależności długości dnia od pory roku.
- Okresowo prowadzi kalendarz pogody
- Dostosowuje ubiór do warunków pogodowych
- rozbudzi zainteresowanie zapowiedziami pogody –
porównuje zapowiedź z telewizji , radiu z aktualną pogodą

11.2) wie, o czym
mówi osoba
zapowiadająca
pogodę w radiu i w
telewizji, np. że
będzie padał deszcz,
śnieg, wiał wiatr;
stosuje się do
podawanych
informacji w miarę
swoich możliwości

12.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
12.1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na
łące, w lesie;
12.2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
12.3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie,
w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
Obszar: 12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Umiejętności i
wiadomości,
którymi powinny
wykazywać się
dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
12. 1) wymienia
rośliny i zwierzęta
żyjące w różnych
środowiskach
przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w
lesie;

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

-Pozna wybrane zwierzęta hodowane w domu (np. kot,
pies) lub przedszkolu, np. świnka morska, chomik, papuga,
rybki... – nazwa, charakterystyczny wygląd, sposób
poruszania się i odżywiania, potrzeby tych zwierząt i
konieczność zaspokajania ich przez człowieka.
- Nabywa opiekuńczego i odpowiedzialnego stosunku do
zwierząt, np. poprzez towarzyszenie
w systematycznym karmieniu oraz pomaganie nauczycielce
w sprzątaniu klatki.
- Pozna wybrane zwierzęta hodowane w gospodarstwie
domowym (np. koń, krowa, kura, kaczka, gęś) – nazwa i
wygląd zwierząt dorosłych i młodych, sposób poruszania się i
odżywiania, rozpoznawanie głosów wydawanych
przez te zwierzęta.
- Obserwuje zwierzęta , ich potrzeb oraz pracę człowieka
związaną z hodowlą zwierząt
w gospodarstwie domowym. Poznaje maszyny
usprawniające tą pracę.
- Pozna wybrane zwierzęta żyjące w naturalnym
środowisku, np. jeż, wiewiórka, niedźwiedź,
lis, zając – nazwa, wygląd, sposób poruszania i odżywiania
się, przygotowania zwierząt
do zimy, sposoby przystosowania się zwierząt do warunków,
w jakich żyją.
- Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym
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- Pozna wybrane zwierzęta chronione w Polsce: np. orły,
czarny bocian, bóbr, nietoperz, suseł, oraz roślin
chronionych, np. cis, limba, zawilec. Rozumienie potrzeby
ochrony gatunkowej tych roślin i zwierząt.
- Dowie się o istnieniu na terenie naszego kraju parków
narodowych, rezerwatów, pomników przyrody. Rozumie cel
tworzenia takich rezerwatów, pozna zasady zachowania się
ludzi w parkach narodowych.
- Pozna wybrane zwierzęta egzotyczne np. słoń, żyrafa,
lew, hipopotam, lama, kangur – nazwa, charakterystyczny
wygląd, zwyczaje, sposób poruszania i odżywiania się,
przystosowanie do warunków w jakich żyją, obserwowanie
tych zwierząt w
na obrazkach, zdjęciach.
- Pozna wybrane środowiska przyrodniczych, np. las
a) charakterystyczna roślinność – drzewa iglaste i liściaste,
krzewy: np. jałowiec, wrzos, mech, grzyby jadalne i
trujące...
b) charakterystyczne zwierzęta – przystosowanie do życia w
określonych warunkach (ptaki i ssaki – różnice w budowie i
funkcji niektórych narządów), przygotowanie do zimy –
zmiana futra, gromadzenie zapasów, zapadanie w sen,
przyloty i odloty ptaków(wilgi, kukułki, sójki, szpaka).
- Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych, np.
parku:
a) charakterystyczna roślinność, porównywanie wyglądu

środowisku – ptaki, np. wróbel
sikorka – nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania,
zwyczaje, potrzeba dokarmiania
i pojenia ptaków w czasie zimy, obserwacje ptaków podczas
dokarmiania.
- Systematyczne dokarmianie ptaków nasionami i owocami
zebranymi jesienią, stałe obserwowanie
ptaków gromadzących się w karmnikach, rozpoznawanie i
nazywanie niektórych
z nich, np. gołąb, wróbel, sikorka, kruk, wrona, sroka
- Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym
środowisku, np. sarna, jeleń,
dzik – nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania,
zwyczaje, konieczność dokarmiania
i pojenia tych zwierząt w czasie zimy przez ludzi (paśniki)
-Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym
środowisku – owady, np. motyl,
mucha, biedronka – nazwa, charakterystyczny wygląd,
sposób poruszania się i odżywiania.
- Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym
środowisku, np. pszczoła,
dżdżownica, mrówka – nazwa, charakterystyczny wygląd,
sposób poruszania i odżywiania
się, przystosowanie zwierząt do warunków środowiska,
zwrócenie uwagi na pożyteczność,
przezwyciężanie ewentualnych uprzedzeń i niechęci.
- Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym
środowisku – w stawie, np. żaba,
rak, ryba, owadów (chrabąszcza), pająka, ropuchy – nazwa,
charakterystyczny wygląd, sposób poruszania się i
odżywiania; przystosowanie się do warunków w jakich żyją,
dlaczego niektóre z nich są chronione.
12.2) wie, jakie
warunki są potrzebne
do rozwoju zwierząt
(przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo,
pokarm) i wzrostu
roślin (światło,
temperatura,
wilgotność);

- Pozna wybrane rośliny doniczkowe, np. paproć, pelargonia
, cissus, fikus – nazwa, podobieństwa
i różnice w wyglądzie kwiatów, rozumienie konieczności
systematycznego podlewania kwiatów, pomaganie
nauczycielce w opiekowaniu się tymi roślinami., np.
systematyczne
podlewanie, usuwanie zeschniętych liści.
- Obserwuje rośliny występujące w najbliższym otoczeniu
przedszkola, rozpoznaje je po liściach lub owocach, np.
jarzębina, kasztanowiec.
- Nazywa niektóre drzewa znajdujące się w najbliższym
otoczeniu przedszkola rozpoznawanych
po charakterystycznych liściach, np. dąb, klon.
-Rozpoznaje i nazywa kwiaty znajdujące się w ogrodzie
lub najbliższym otoczeniu przedszkola, np. chryzantemy,
astry
-Wyróżnia części roślin – łodyga, liście, kwiat, owoc, korzeń.
– Wyodrębnia części jadalne na przykładzie konkretnej
rośliny, np. pietruszka – częścią jadalną jest zarówno korzeń,
jak i łodyga z liśćmi (natka), marchewka – korzeń
-Poznaje podstawowe narzędzia wykorzystywane do prac
w ogrodzie (np. grabie, konewka...) i zasad bezpiecznego
posługiwania się nimi, np. przy grabieniu liści.
W OKRESIE WIOSNY
- Zakłada z pomocą nauczycielki zielony ogródek w sali:
a) sadzenie roślin lub wysiewanie nasion , np. bratków,
stokrotek, wysiewanie kwiatów, fasoli, grochu, sałaty.
b) systematyczne pielęgnowanie roślin – podlewanie,
przerywanie, pielenie.
- Obserwuje wzrost roślin – kiełkowanie,
pojawianie się pąków, kwitnienia , wyróżnianie części
nadziemnych i podziemnych, wyodrębnianie
części jadalnych.. Rozumienie potrzeby hodowania roślin,
potrzeby wykonywania przy nich określonych czynności
ogrodniczych. Znaczenie uprawianych roślin w pożywieniu
człowieka.
- Poznawanie i nazywanie niektórych roślin znajdujących się
w najbliższym otoczeniu –
rozpoznawanie po kwiatach, np. krokusy, tulipany, bez.
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drzew jesiennych i zimowych,
b) charakterystyczne zwierzęta, np. wiewiórki,
różnorodność ptactwa.
4. Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych, np.
łąki, stawu:
a) charakterystyczna roślinność – różnice w potrzebach
roślin wodnych i lądowych,
b) charakterystyczne zwierzęta – przystosowanie do życia w
określonych warunkach (zwierzęta wodne i lądowe –
różnice w budowie i funkcji niektórych narządów),
c) zależności pomiędzy światem roślin i zwierząt, np. owady
potrzebują kwiatów, kwiaty potrzebują owadów i dlaczego.
W OKRESIE LATA
- Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym
środowisku np. gadów – nazwa, charakterystyczny wygląd,
sposób odżywiana i poruszania się, przystosowanie do życia
w określonych warunkach.
Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych, np. sad,
pole uprawne:
a) charakterystyczna roślinność, różnice między sadem, a
polem, różnorodność roślin
hodowanych przez człowieka,
b) znaczenie zwierząt dla tych środowisk, np. dżdżownice –
spulchnianie gleby, owady
– zapylanie kwiatów, ptaki, np. dzięcioł, myszołów –
ochrona przed szkodnikami,
c) poznanie sposobów chronienia roślin przed szkodnikami,
np. opryskiwanie środkami
chemicznymi,
d) poznawanie skutków długotrwałej suszy dla plonów (w
konsekwencji dla człowieka).
- Słuchanie śpiewu ptaków, rozpoznawanie głosów.
- Pozna wybrane rośliny egzotyczne, np. palmy. Różnice
w potrzebach klimatycznych tych roślin, a rosnących u nas.
- Systematycznie opiekuje się zwierzętami i roślinami
hodowanymi w kąciku przyrody poprzez pełnienie dyżurów
pod kontrolą osoby dorosłej. Pozna obowiązki dyżurnego,
rozumie odpowiedzialność związaną z pełnieniem tej roli,
pozna konsekwencje zaniedbania obowiązków, np. głodne
zwierzęta, wysuszone kwiaty.
- Rozumie potrzebę uprawiania roślin przez człowieka. - - Poznaje pracę człowieka związanej z uprawą roślin, np.
uprawa ziemniaka lub buraka, poznawanie narzędzi i
maszyn ułatwiających wykonywanie tej pracy, spożywanie
plonów w postaci surowej, np. przez zwierzęta hodowlane,
lub przetworzonej – przez ludzi, np. gotowane ziemniaki,
placki ziemniaczane, cukier, mąka ziemniaczana.
-Poznaje skutki nadmiaru opadów dla hodowanych przez
człowieka roślin.
- Tworzy albumy z zasuszonymi liśćmi zebranymi w
ogrodzie przedszkolnym – przyporządkowywanie
poszczególnym liściom nazw drzew, z których pochodzą,
oraz łączenie owoców z rodzajem liścia (dąb, kasztanowiec,
jarzębina, klon).
- Rozumie skutki braku pokrywy śnieżnej i długotrwałych
mrozów dla świata roślin (w konsekwencji także dla
człowieka).
W OKRESIE WIOSNY
- Rozpoznawanie i nazywanie kwiatów rosnących w
najbliższym otoczeniu przedszkola,
np. żonkile, peonie, irysy, szafirki, narcyzy, tulipany...
- Obserwowanie wzrostu roślin od nasienia poprzez
wszystkie cykle rozwojowe do nasienia, np. hodowla fasoli,
prowadzenie kalendarza obserwacji.
- Rozumienie potrzeby hodowania roślin, poznawanie
poszczególnych etapów tej czynności, rozumienie
konieczności nawożenia.
- Poznawanie i nazywanie podstawowych części roślin:
łodyga, liście, kwiat, owoc, korzeń.
- Obserwacja ptaków – zakładanie gniazd, wylęganie
piskląt, opieka nad potomstwem.

Poznawanie roślin chronionych, jeśli znajdują się w
najbliższym otoczeniu przedszkola, np. zawilec, sasanka.
- Obserwowanie kwitnących drzew owocowych w
najbliższym otoczeniu.
-Rozpoznaje i nazywa niektóre kwiaty rosnące w ogrodzie
lub najbliższym otoczeniu przedszkola, np. bratki,
przebiśniegi, kaczeńce, miłek wiosenny.
W OKRESIE LATA
- Obserwuje rośliny podczas kwitnienia i
owocowania
- nazywa niektóre rośliny występujące w najbliższym
otoczeniu przedszkola – rozpoznawane po kwiatach, np.
róże, słonecznik, malwy, maciejka, aksamitki
- Rozróżnia i nazywa spożywane owoce, np. truskawki,
poziomki, maliny, czereśnie; rozpoznaje je za pomocą
zmysłu wzroku i smaku.

12.3) potrafi
wymienić zmiany
zachodzące w życiu
roślin i zwierząt w
kolejnych porach
roku; wie, w jaki
sposób człowiek
może je chronić i
pomóc im, np.
przetrwać zimę.

W OKRESIE JESIENI
Obserwuje:
- spadające liście: różnice w wielkości i barwie; zmiany w
wyglądzie liści: żółkną, opadają, usychają, tworzenie
bukietów
- zmiany w wyglądzie innych roślin,
np. kwiaty więdną i usychają, inne rośliny wydają owoce i
usychają, np. pomidor;
- zmiana pogody i temperatury, coraz mniej słońca,
- częste opady deszczu , wygląd i wielkość kropli deszczu ,
słuchanie padającego deszczu, przeglądanie się w kałużach
- obserwowanie i odczuwanie siły wiatru i jego skutków np.
słaby wiatr – poruszanie gałązkami, opadanie liści, silny
wiatr – tańczące liście, chmury na niebie, spadające nakrycia
głowy, odwracanie się tyłem do wiatru;
- chmury na niebie, wielkość, kształt, zmiany koloru nieba w
zależności od pogody;
- prace jesienne w sadzie i parku (zbieranie owoców,
grabienie liści).
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- Poznawanie (obserwowanie, jeśli jest taka możliwość)
przemian rozwojowych, np. od jaja, poprzez gąsienicę i
poczwarkę do motyla, lub od kijanki do żaby.
Treści rozszerzające:
- Dostrzeganie różnic w wyglądzie kwiatów drzew
owocowych. Nazywanie drzew owocowych
rozpoznawanych po kwiatach.
W OKRESIE LATA
-Rozumie potrzebę uprawiania roślin przez człowieka. - Poznaje pracę człowieka związaną z uprawą roślin, np.
zboża, poznaje maszyny ułatwiające człowiekowi tę
pracę, próby rozpoznawania czterech podstawowych
gatunków zbóż: żyto pszenica, jęczmień, owies. Poznawanie
poszczególnych etapów „od ziarenka do bochenka”.
- Rozróżnia rośliny rosnące w ogrodzie i najbliższym
otoczeniu przedszkola, np. drzewa, krzewy, kwiaty –
przyswajanie właściwych nazw.
- Rozpoznaje i nazywa kwiaty rosnące w najbliższym
otoczeniu przedszkola: aksamitki, szałwia, goździki, lwie
paszcze, floksy... Poznawanie nazw kwiatów polnych,
np. maki, chabry;
- Rozpoznaje i nazywa owoce , np. poziomki, maliny,
jagody, borówki, wiśnie, agrest, porzeczki; - wyodrębnia
charakterystyczne cechy , podobieństwa i różnice.
- Poznaje wybrane ziół rosnących na łąkach, np.
dziurawiec, mięta, rumianek, rozumienie
potrzeby zbierania tych roślin i ich znaczenia w leczeniu
ludzi.
- Rozumie skutki suszy i nadmiernych opadów dla świata
roślin.
Eksperymentowanie – pieczenie chleba – poznanie
poszczególnych etapów tej czynności,
zakupienie odpowiednich składników, dokładne
zaplanowanie poszczególnych etapów tej czynności,
dokonanie podziału pracy.
EKOLOGIA
- Nabywa przeświadczenia o konieczności troski o obecną i
przyszłą jakość życia na Ziemi:
a) nabywa opiekuńczego stosunku do świata roślin i
zwierząt,
b) rozumie potrzebę i konieczność dbania o życie na
Ziemi,
c) kształtuje umiejętność mądrego i odpowiedzialnego
współżycia człowieka przyrodą.
- Rozumie konieczność sortowania odpadów wytwarzanych
przez człowieka, poznaje ekonomiczny aspekt zbierania
makulatury, ale także ochrony lasów.
- Nabywa przekonanie , że woda i powietrze są
niezbędnymi czynnikami dla życia na Ziemi.
- Poznaje sposoby oczyszczania wody – filtry,
oczyszczalnia ścieków. W miarę możliwości wycieczka do
oczyszczalni ścieków. Nabywa poczucie odpowiedzialności
za stan czystości wód i obowiązku ich zachowania dla
przyszłych pokoleń.
W OKRESIE JESIENI
- Obserwuje przyrodę jesienią i dzieli się swoimi
spostrzeżeniami i przeżyciami:
a) usychanie i ginięcie roślin, różnice w wyglądzie złotej
polskiej jesieni i szarugi jesiennej,
b) zmiany w pogodzie – wczesna jesień, późna jesień,
c) zmiany w wyglądzie i zachowaniu zwierząt, np.
przygotowania zwierząt do zimy.
d) rozumie istotę zachodzących zmian i konieczności
przystosowania się przyrody (roślin i zwierząt) do aktualnej
pory roku.
- Rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce rodzime i
zagraniczne dostępne w naszym kraju, wyodrębnia
charakterystyczne cechy warzyw i owoców (kształt, barwa,
smak i zapach), różnice w wyglądzie, sposobie
przechowywania i spożywania np. w postaci surowej,
gotowanej i smażonej. Sporządza sałatkę owocową lub
surówkę warzywną , dokładnie zaplanuje czynności,
dokonywanie podziału pracy, zachowanie czystości podczas

- obserwowanie prac jesiennych w polu i ogrodzie,
wykorzystywane narzędzia i ich rola
w wykonywaniu tych prac, zbieranie plonów
-zmiany w wyglądzie zwierząt, np. ptaki się pierzą, sierść
zwierząt domowych zaczyna się robić coraz bardziej puszysta
-Pozna przygotowania zwierząt leśnych do zimy.
-Pozna dary jesieni – rozróżnia i nazywa wybrane warzywa
i owoce (rosnące w Polsce), rozpoznaje za pomocą zmysłu
wzroku, dotyku, smaku.
Rozumienie potrzeby hodowania roślin niezbędnych w
pożywieniu człowieka i gromadzenia zapasów na zimę.
- Obserwuje przeloty ptaków, pozna ptaki pozostających u
nas na zimę (np. wrona, kruk) oraz tych, które odlatują (np.
wilga, kukułka, sójka, szpak). Zaobserwowanie, czym i w
jaki sposób odżywiają się ptaki.
- Zbieranie „skarbów” do kącika przyrody:
a) owoców i nasion przeznaczonych na pokarm dla ptaków
(jarzębina, nasiona słonecznika,
dyni, pestki...), suszenie ich i przechowywanie;
b) liści – porównywanie wielkości, kształtu, barwy,
nazywanie z jakiego drzewa pochodzą
wybrane liście, suszenie i wykorzystywanie do prac
plastycznych;2
c) nasion klonu, szyszek, żołędzi.
Eksperymentowanie – poznawanie zmiennych właściwości
gliny w czasie zabawy (mokra
lub sucha).
W OKRESIE ZIMY
- Obserwowanie przyrody zimą w ogrodzie przedszkolnym i
najbliższym otoczeniu przedszkola:
a) drzewa bez liści, brak roślinności,
b) wokół biało, opady śniegu lub deszczu ze śniegiem,
(obserwacja padającego śniegu)
c) zmiana pogody, temperatury ( zimno, mróz szczypie
w twarz)
d) wiatr, obserwowanie siły wiatru, np. bezwietrznie –
gałęzie drzew nie poruszają się, słaby wiatr – gałęzie lekko
się poruszają, silny wiatr – płatki śniegu „tańczą”.
- Poznawanie drzew iglastych znajdujących się w
najbliższym otoczeniu przedszkola
(np. sosna, jodła, świerk) charakterystyczny wygląd,
dostrzeganie różnic w wyglądzie drzew iglastych i
liściastych.
-Obserwowanie śladów pozostawianych na śniegu, próby
rozpoznawania i nazywania śladów, np. ślady człowieka,
ptaków.
Eksperymentowanie:
a) poznawanie zmiennych właściwości śniegu w czasie
zabawy, np. podczas lepienia bałwana (suchy lub mokry), w
czasie zabawy (lepienie kul, zabawy śnieżkami itp.),
b) topnienie śniegu
c) zamarzanie wody – zmiana stanu wody pod wpływem
zmiany temperatury
W OKRESIE WIOSNY
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną i
wiązanie tych zmian z aktualną
porą roku:
a) pojawianie się pąków na drzewach i krzewach,
kiełkowanie niektórych roślin, kwiatów itp.
b) topnienie śniegu, coraz więcej słońca,
c) zmiana pogody i temperatury, coraz cieplej, opady deszczu
ze śniegiem lub deszczu,
d) wiatr, słuchanie wiatru i obserwowanie skutków jego
działania,
e) obserwacja nieba i chmur,
f) prace wiosenne w parku, sadzie, ogrodzie przedszkolnym.
d) zmiany w wyglądzie zwierząt, np. linienie zwierząt –
gubienie niepotrzebnej sierści..
-Obserwuje przeloty ptaków, poznaje ptaki powracające do
nas wiosną (np. bocian, jaskółka, skowronek, kos).
Obserwuje budowane przez ptaki gniazda i opiekę nad
młodymi.
Eksperymentowanie – parowanie wody – zmiana stanu wody
w zależności od temperatury,
np. obserwowanie wysychających kałuż.
– obserwowanie rozwoju gałęzi drzew (np. brzozy, klonu,
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sporządzania i wokół miejsca pracy, bezpieczne
posługiwanie się nożem i tarką.
- Obserwuje prace jesienne wykonywane w polu, np.
jesienna orka, siew oziminy, rozumienie
potrzeby wykonywania tych prac, kształtowanie szacunku
dla trudnej i odpowiedzialnej
pracy rolnika.
- Segregowanie zbiorów w kąciku przyrody, np. pod
względem pochodzenia, określonych właściwości,
podobieństw czy kryterium przydatności do dalszych
działań.
Eksperymentowanie:
a) obserwowanie siły i kierunku wiatru za pomocą
wiatraczków i latawców;
b) robimy zapasy na zimę, np. kwaszenie ogórków i kapusty
– planowanie czynności, próby podziału pracy;
c) obserwowanie zmian zachodzących w procesie
kwaszenia, spożywanie.
Zbieranie „skarbów” do kącika przyrody:
a) owoce grabu, jesionu, dębu, kasztanowca, jarzębiny –
wykorzystywanie ich do wykonywania
różnorodnych przestrzennych prac plastycznych;
b) owoce i warzywa – układanie ich w koszyczkach, na
talerzach, porównywanie i segregowanie,
tworzenie z nich kukiełek wykorzystywanych do teatrzyków
itp.
Treści rozszerzające
- 23.09. – zrównanie dnia z nocą, odtąd dni coraz krótsze,
noce coraz dłuższe.
W OKRESIE ZIMY
- Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie zimą i
dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami:
a) „uśpienie roślin i zwierząt”, przetrwanie zimy przez
rośliny, np. drzewa liściaste i iglaste, ginięcie niektórych,
rozumienie istoty i konieczności przystosowania się
przyrody do zimy (przyroda odpoczywa, nie zamiera).
b) ochronna rola śniegu, zmiana krajobrazu pod wpływem
opadów śniegu – wypowiadanie się na temat tej pory roku,
c) zmiany w pogodzie.
- Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego
dokarmiania oraz pojenia zwierząt zimą, ze względu na
trudne warunki bytowania – stałe dokarmianie ptaków oraz
zwierząt żyjących na wolności, np. sarny, dziki...
Poznawanie pracy leśniczego, jej roli i znaczenia,
poznawanie narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez
pracowników
leśnych. Poznawanie zwierząt chronionych.
Eksperymentowanie:
a) tropienie śladów na śniegu, rozpoznawanie śladów
pozostawianych przez zwierzęta leśne na śniegu,
b) oglądanie przez szkło powiększające płatków śniegu –
porównywanie wielkości i kształtu,
c) inspirowanie samodzielnych doświadczeń z zamarzaniem
wody, topnieniem śniegu i lodu.
d) obserwowanie skali na termometrze, odczytywanie
temperatury, określanie temperatury powyżej i poniżej zera,
próby przewidywania pogody w zależności od temperatury i
obserwowanych zmian w pogodzie,
b) obserwowanie zmiany konsystencji ziemi w zależności
od temperatury (gruda, błoto),
c) obserwowanie rozbijania lodu.
Treści rozszerzające
- 21 grudnia – najdłuższa noc, najkrótszy dzień w roku;
dnia zaczyna przybywać.
W OKRESIE WIOSNY
- Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz
ze zmianą pory roku ,dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i
przeżyciami::
a) budzenie się roślin do życia – kiełkowanie, pojawianie się
pąków i liści, kwitnienie ; dostrzeganie bogactwa barw,

jabłoni, kasztanowca) lub krzewów (np. forsycji)
hodowanych w naczyniach z wodą (gałęzie
uzyskane z przycinania drzew i krzewów w ogrodzie).
Dostrzega różnice w rozwoju tych roślin w sali i ogrodzie,
poszukiwanie przyczyn.
W OKRESIE LATA
- Obserwuje przyrodę latem w ogrodzie przedszkolnym i
najbliższym otoczeniu przedszkola i wiązanie tych zjawisk z
aktualną porą roku:
a) bogactwo kwiatów, różnice w wyglądzie – kształt i barwa,
wąchanie kwiatów, obserwowanie
owadów krążących nad kwiatami, różnorodność roślin,
zapachów i dźwięków (np. bzyczenie owadów,
śpiewy ptaków itp.),
b) zmiana pogody, coraz więcej słońca, coraz bardziej gorąco
- słońce mocno grzeje (nie można na nie patrzeć), pada
deszcz, wygląd i wielkość kropli,
słuchanie padającego deszczu, obserwowanie ulewy, burzy i
błyskawic, słuchanie grzmotów, słońce i wiatr osusza ziemię
itp.,
c) obserwacja nieba, chmur, tęczy, różnorodność barw
występujących w tęczy
d) obserwowanie prac odbywających się w ogrodzie, sadzie,
rola narzędzi w wykonywaniu tych
prac, zbieranie plonów (owoce – truskawki, maliny, czereśnie
itp.),
e) zmiany w wyglądzie zwierząt, np. dorastanie „dzieci”.
- Obserwuje owady krążące nad kwiatami –
charakterystyczny wygląd, wydawane
dźwięki, wyróżnianie i nazywanie niektórych owadów, np.
pszczoła, motyl.
- Zbiera „skarbów” do kącika przyrody: patyczki, kolorowe
kamyki, płatki zwiędłych kwiatów do zasuszenia, makówki,
muszelki itp.
- Zbiera „skarbów” do kącika przyrody: szyszki świerków i
sosen, porosty rosnące na
drzewach, kwiaty do zasuszenia, nasiona chwastów itp.
Eksperymentowanie – poznawanie zmiennych właściwości
piasku (suchy lub mokry)
w czasie zabawy.

kształtów, zapachów i dźwięków,
b) kwitnienie drzew owocowych, np. morele, czereśnie,
wiśnie, śliwy,
c) zmiany w pogodzie,
d) zmiany w wyglądzie i zachowaniu zwierząt, np. słuchanie
ptaków – gwar, nawoływania, śpiewy godowe, wabienie;
rozumienie istoty zmian i konieczności przystosowania się
przyrody (roślin i zwierząt) do danej pory roku.
- Eksperymentowanie:
a) wysiewanie nasion do skrzynek, pielęgnowanie roślin w
sali – systematyczne podlewanie, przerywanie,
obserwowanie wzrostu, poznawanie w drodze doświadczeń
czynników niezbędnych do wzrostu roślin, np. zasłanianie
roślinom dostępu światła, brak podlewania, podlewanie
nasion wysypywanych na podstawkę do kwiatów (bez
ziemi) – czy zakiełkują, dostrzeganie różnic w rozwoju
roślin w zależności od warunków, jakie im zapewniamy,
b) wpływ wody na stan gleby.
c) zakładanie hodowli roślin cebulowych (np. cebuli
tulipana, krokusa, hiacynta), systematyczna obserwacja,
prowadzenie kalendarza obserwacji,
d) obserwacje kiełkujących roślin przez szkło powiększające
Treści rozszerzające:
- 21.03. – zrównanie dnia z nocą.
W OKRESIE LATA
- Obserwuje przyrodę latem i dzieli się swoimi
spostrzeżeniami i przeżyciami :
a) rozkwit przyrody – bogactwo roślin, dostrzeganie
bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków
b) zmiany w pogodzie,
c) zmiany w wyglądzie i zachowaniu zwierząt, np.
pojawianie się potomstwa i opieka nad nim itp.
d) rozumienie istoty zmian i konieczności przystosowania
się przyrody (roślin i zwierząt) do określonej pory roku.
–wypowiada się na temat tej pory roku, charakterystyczne
cechy tej pory roku, zmiany zachodzące w świecie roślin i
zwierząt, zmiany w pogodzie,
- Poznaje przysłowia związane z latem, np. „Gdy zakwitną
kąkole, idą żniwa przez pole”, „Gdy skowronków milkną
głosy, czas zaczynać sianokosy”.
- Zbiera „skarby” do kącika przyrody: kłosy zbóż,
wzbogaca kącika o skarby przywiezione
z wakacji – muszle, kamyki, zasuszone różnorodne rośliny
itp.
Eksperymentowanie – wpływ silnego nasłonecznienia na
stan gleby i roślin.
Treści rozszerzające
1. 21.06. – najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku.

13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
13.1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
13.2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na
innych zbiorach zastępczych;
13.3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami
porządkowymi;
13.4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
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13.5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
13.6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
Obszar: 13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
13.1) liczy obiekty i
rozróżnia błędne
liczenie od
poprawnego;

13.2) wyznacza wynik
dodawania i
odejmowania,
pomagając sobie
liczeniem na palcach
lub na innych
zbiorach zastępczych;

13.3) ustala
równoliczność dwóch
zbiorów, a także
posługuje się
liczebnikami
porządkowymi;

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

- wyodrębnia przedmioty do policzenia – ustawia je
rzędzie lub szeregu
- szacuje, ile może ich być: dużo, mało, pięć, trzy itp.
- liczy przedmioty wskazując i wymieniając
liczebniki, które nauczycielka podpowiada
- liczy palce:
*ogląda własne palce, prostuje je i liczy,
* liczy palce prostując palec i dotykając własnego
policzka (jeden palec- jeden dotyk- jeden
liczebnik)
* ogląda palce u nóg i liczy palce u jednej stopy,
potem u drugiej
- liczy przedmioty z dbałością, aby każdy przedmiot
został pokazany (gestem) i oznaczony liczebnikiem
(nauczycielka podpowiada liczebnik). Próbuje
ustalić , ile jest policzonych przedmiotów
- liczy palce i wskazuje 2,3,4,5 itd.
- liczy przedmioty, zakrywa je i pokazuje na palcach,
ile ich jest

- ustala, że po zmianie typu „dodać” – jest więcej, a po
zmianie typu „odjąć” jest mniej;
- ustala wynik dodawania i odejmowania (małe liczebności)
(np. masz jeden kasztan, dam ci jeszcze jeden . Ile masz?)
- rozdaje przedmioty tak, żeby każdy miał tyle samo (np.
kredki, cukierki , jabłka) ;
-ustala wynik dodawania i odejmowania: dokłada lub
zabiera kilka i liczy w celu ustalenia, ile jest po takiej
zmianie
- dodaje i odejmuje na palcach (palce jako zbiór zastępczy);
uczestniczy w sytuacjach zabawowych wymagających
rachowania ;
- rozdaje przedmioty według umowy: każdy ma dostać tyle
samo
- (4-latki) wymienia jeden do jednego: np. za jeden klocekjedno jabłko
- ustala równoliczność w sytuacjach życiowych: np.
nakrywa do stołu, rozdaje jabłka, woreczki itp.
- ustala równoliczność w sytuacjach zabawowych

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE
- (4- latki) ustawia przedmioty według podanego porządku
w serie: od najmniejszego do największego, od
największego do najmniejszego, według podanych kolorów,
według podanych kształtów itd.
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- liczy rzędem ułożone przedmioty z dbałością, aby nie
liczyć
podwójnie i nie pomijać żadnego,
- dostrzega szczególną rolę ostatniego liczebnika,
określającego
liczbę policzonych przedmiotów,
- dostrzega, że można liczyć od początku do końca i od
końca
do początku, a także, że wynik będzie taki sam, jeżeli
przestawi się liczone przedmioty,
- liczenie rożnych przedmiotów, które znajdują się w jednym
miejscu lub mają wspólne przeznaczenie
- liczy znikające przedmioty i ustala ile ich było( kroki,
dźwięki, uderzenia w bębenek) ;
- liczy na palcach i innych zbiorach zastępczych:
*liczy palce i pokazuje na palcach: jest dwa, jest osiem
itd.
* liczy różne przedmioty i przenosi wynik liczenia na
palce, patyczki , klocki itd.
- wymienia w sytuacji kupna i sprzedaży według umowy
jeden
za jeden, jeden za dwa, dwa za jeden,
- liczy przedmioty i ustala ile ich jest, sprawdza czy się nie
pomyliło;
- sprawne liczy w sytuacjach życiowych, np. dla tylu dzieci
trzeba przygotować tyle talerzy;
- liczy w szerokim zakresie i wsłuchuje się w brzmienie
liczebników, aby dostrzec rytm dziesiątkowy;
- liczy przedmioty od dowolnego miejsca , a także wspak
(dziewięć, osiem , siedem itd.)
- pokazując na palcach, liczy piątkami i dziesiątkami,
- ustala i respektuje umowy w trakcie kupna i sprzedaży w
sytuacjach zabawowych
- manipuluje przedmiotami ( np. klockami) i ustala wynik
dodawania i odejmowania w zakresie do 10 ;
- dodaje i odejmuje na palcach i innych zbiorach zastępczych
w zakresie do 10;
- uczestniczy w sytuacjach zabawowych, które wymagają
rachowania w zakresie do 10;
- nabywa umiejętność rozróżniania dodawania i
odejmowania od manipulowania przedmiotami, przez
rachowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych do
pamięciowego wyznaczania sumy i różnicy;
- uczestniczy u w sytuacjach zabawowych , które wymagają
od dzieci sprawnego rachowania: liczenia, dodawania,
odejmowania, wymiany według podanych umów, a także
rozdzielania i rozdawania.
- wymienia jeden do jednego i jeden za kilka w sytuacji
kupna i sprzedaży
- doskonali zdolność do ustalania stałej liczby elementów w
zbiorze:
* liczy elementy w zbiorze,
*wprowadza zmiany w układzie elementów poprzez
rozsuwanie,
skupianie, wkładanie do naczyń, zasłanianie
* zastanawia się nad liczbą elementów po każdej takie
zmianie
* ponownie liczy elementy w zbiorze
- ustala równoliczność w sytuacjach zadaniowych,
porównuje dwa
zbiory przedmiotów:
* zastanawia się , czy tu i tu jest tyle samo,
*sprawdza równoliczność w porównywanych zbiorach na

różne
sposoby – łącząc elementy z obu zbiorów w pary,
nakładając jeden
na drugi itd.
- wnioskuje o stałej liczbie elementów w zbiorze po
obserwowanych zmianach, np. zsunięcie elementów zbioru,
- ustala równoliczność zbiorów poprzez liczenie albo
jednoznaczne przyporządkowanie (ustawianie w pary),
- uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie
aspektu kardynalnego liczby,

13.4) rozróżnia stronę
lewą i prawą, określa
kierunki i ustala
położenie obiektów w
stosunku do własnej
osoby, a także w
odniesieniu do innych
obiektów;

- Nabywa świadomość schematu własnego ciała:
*ogląda i nazywa części własnego ciała: dotyka,
przypatruje się, ogląda wizerunek w lustrze i nazywa
wyróżnione części.
- Uświadamia sobie relacje „Ja i moje otoczenie”
*wyprowadza kierunki od osi własnego ciała: spogląda,
rzuca woreczkiem, wskazuje i nazywa kierunki
* posługuje się przyimkami i wyrażeniami przyimkowymi
w konkretnych sytuacjach: na , pod , za, obok, za mną ,
przede mną itp.
* porusza się w przestrzeni zgodnie z poleceniami: idź do
przodu (przed siebie), do tyłu (przesuń się do tyłu), w tę
stronę itd.
-Orientuje się w przestrzeni i kształtuje własny punkt
widzenia:
* rozumie umowy stosowane w orientacji
przestrzennej: to jest lewa strona, bo serce masz po lewej
stronie; to jest prawa strona twego ciała, to wszystko
znajduje się z przodu, a to znajduje się z tyłu itd.
* wskazuje kierunki ( gest , rzut woreczkiem, spojrzenie)
od osi własnego ciała i nazywa je
* wskazuje i nazywa położenie przedmiotów w stosunku do
własnego ciała
- Porozumiewa się z nauczycielką co do swojego miejsca w
przestrzeni oraz położenia przedmiotów, które się wokół
niego znajdują :
*świadomie porusza się w przestrzeni podczas
(zabawy „Chodzenie pod dyktando);
*układa przedmioty wokół siebie odpowiednio do poleceń:
połóż przed sobą, za sobą, z lewej strony i tak dalej.
Powiedz , z której strony leży przedmiot.

13.5) wie, na czym
polega pomiar
długości, i zna proste
sposoby mierzenia:
krokami, stopa za
stopą;
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LICZEBNIKI PORZĄDKOWE
- liczy w możliwie szerokim zakresie i wsłuchuje się w rytm,
melodie liczebników dla dostrzeżenia regularności układu
pozycyjnego,
- numeruje np. schody, krzesełka, ustawiane rzędem
przedmioty. Wskazuje wybrany obiekt w ponumerowanej
serii
i ustala: ten jest piąty, ten jest szósty.
- liczy obiekty ustawione w rzędzie od początku do końca,
od końca do początku i zaczynając z dowolnego miejsca
- aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających
poznanie aspektu porządkowego liczby, np. jazda windą.
-Orientuje się przestrzeni i kształtuje własny punkt
widzenia:
„Ja i moje otoczenie”
*nazywa części swojego ciała, wyprowadza kierunki od osi
ciała, rozumie umowy typu: lewa, prawa (w lewo, w prawo)
, góra, dół ( w górę, do dołu ), przód, tył ( do przodu, w
przód, do tyłu , w tył).
* porozumiewa się co do miejsca zajmowanego w
przestrzeni: świadomie porusza się w otoczeniu, określa
położenie przedmiotów względem siebie
*wyraża w rysunkach swoją wiedze o relacjach :”Ja i
przestrzeń”
- Poznaje schemat ciała drugiej osoby , przyjmuje punkt
widzenia drugiej osoby:
*wyprowadza kierunki w przestrzeń od osi ciała drugiej
osoby: np. od Kasi do przodu, do tyłu, w górę , w lewo, w
prawo.
*porozumiewa się co do położenia przedmiotów w stosunku
do sylwetki ciała drugiej osoby: jest przed tobą, z twojej
lewej strony.
*próbuje przyjmować punkt widzenia drugiej osoby: ustala,
co widzi druga osoba w rożnych sytuacjach.
- Orientując się w przestrzeni słownie ustala relacje „ja i
moje otoczenie” z własnego punktu widzenia:
* nabywa świadomość własnego ciała ( dostrzega oś symetrii
swojej sylwetki; różnicuje lewą i prawą stronę własnego
ciała, wyprowadza kierunki od osi własnego ciała i posługuje
się umowami typu: lewa, prawa, z tyłu, z przodu itd.
* świadomie porusza się w przestrzeni: rozumie i wykonuje
polecenia oraz słownie określa miejsce, w którym znajduje
się.
- Przyjmuje punkt widzenia drugiej osoby :
*ustala, co widzi druga osoba w różnych sytuacjach i
porównuje to z własnym punktem widzenia
- Wytycza kierunki w przestrzeni od obranego przedmiotu,
np. na lewo od, na prawo od, za przedmiotem, z tyłu,
- Orientuje się na kartce papieru: lewy brzeg, prawy, góra,
dół,
prawy górny róg
- porównuje obiekty pod względem długości, wielkości i
szacuje : czy są tej samej długości (wielkości), czy jeden jest
dłuższy (większy), a drugi krótszy (mniejszy)
- mierzy długość krokami i stopa za stopą, łokciem, dłonią,
palcami,
- stosuje umiejętność mierzenia krokami i stopa za stopą,
łokciem, dłonią, palcami w sytuacjach życiowych,
- odmierza długości klockiem, patykiem, sznurkiem
w codziennych sytuacjach, wnioskuje o stałości długości w
sytuacjach zadaniowych,
- mierzy obiekty narzędziami pomiaru długości: miarą
krawiecką, linijką, taśmą mierniczą, miarą stolarską.

13.6) zna stałe
następstwo dni i nocy,
pór roku, dni
tygodnia, miesięcy w
roku

- skupia uwagę na szeregach powtarzających się
przedmiotów, dostrzega to co się powtarza i kontynuuje
rytm poprzez dokładanie przedmiotów ( układa klocki w
pociąg, kółka w szereg, patyczki w płotek itp.)
- wysłuchuje rytm i kontynuuje go poprzez klaskanie,
tupanie, stukanie itp.(np. nauczycielka wyklaskuje rytm ,
dzieci patrzą, słuchają i starają się uchwycić powtarzający
się motyw , a potem kontynuują rytm )
- dostrzega rytm w krótkich wyliczankach, wierszykach i
opowiadaniach z powtarzającym się motywem
- skupia się na szeregach i wychwytuje powtarzające się
układy rytmiczne (dziecko układa przedmioty według
podanego rytmu, wsłuchują się w rytm i kontynuują go )
- uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych zorganizowanych
tak, aby dzieci zauważyły rytm i mogły go kontynuować
(np. podskok, podskok, tupnięcie, tupnięcie, podskok,
podskok itp.)
- próbuje przekładać dostrzeżone regularności, w prostych
układach rytmicznych z jednej reprezentacji na drugą
- dostrzega przemienność dnia i nocy, układa z
klocków kalendarze z uwzględnieniem dni i
nocy3
- poznaje przy różnych okazjach określenia : długo –
krótko, teraz, najpierw, potem (np. pobyt w łazience, w
szatni, planowanie różnych czynności w ciągu dnia).
- posługiwanie się określeniami „przed” i „po” w aspekcie
czasowym, np. przed obiadem
wyjdziemy do ogrodu, po leżakowaniu zjemy
podwieczorek.

- przekłada jeden rytm na drugi, np. ułożony rytm z klocków
na rytm dźwiękowy (np. klaskanie, stu kanie),
- koduje rytm na kartce papieru w postaci szlaczka- rysuje
szlaczki wg wcześniej wysłuchanego rytmu lub pokazanego
ruchem ciała
- układa wyliczanki lub krótkie opowiadania z
powtarzającymi się motywami,
-zdobywa doświadczenia sprzyjające porównywaniu czasu
wykonywanych czynności i stosuje określenia : długo –
dłużej, krótko – krócej, teraz – przedtem, potem – najpierw,
szybko – wolno;
- posługuje się pojęciami określającymi pory doby: rano,
południe, wieczór, noc, np. odwołanie się do następstwa dnia
i nocy - w dzień bawimy się, w nocy śpimy. Opowiada, co
dzieje się w naszym życiu od rana do nocy – co wtedy
robimy, czym się zajmujemy.
- orientuje się, co oznaczają pojęcia wczoraj, przedwczoraj,
jutro, pojutrze,- posługuje się określeniami: dziś, wczoraj,
jutro – w czasie rozmów na temat minionych zdarzeń
(wczoraj), dziejących się aktualnie (dzisiaj), mających
nastąpić (jutro).
- dostrzega rytm i stałe następstwo pór roku, miesięcy, dni
tygodnia:
- posługuje się nazwami dni tygodnia z zachowaniem
właściwej kolejności, rozumienie następstwa dni, np. przy
ustalaniu dyżurów, przy prowadzeniu kalendarza pogody,
listy obecności, (określanie: wczoraj była środa, dzisiaj jest
czwartek, jutro będzie piątek
– jutro, w piątek nie przyjdę do przedszkola, ponieważ idę
do dentysty).
- osłuchuje się z nazwami miesięcy, zapamiętuje nazwy
aktualnego miesiąca oraz posługuje się nazwami pór roku,
wiąże nazwy pory roku z jej charakterystycznymi cechami i
z tym, co dzieje się w świecie ludzi, roślin i zwierząt.
- określa i porównuje czasu trwania różnych czynności przy
zastosowaniu zegara piaskowego (klepsydry), kuchennego
minutnika i zegara tarczowego:
a) obserwowanie przesypywania się piasku w klepsydrze
b) obserwowanie przesuwania się podziałki czasowej na
minutniku
c) obserwowanie przesuwania się wskazówek zegara na
tarczy „stąd-dotąd” – rozumienie szybszego upływania
minut niż godzin.

Kształcenie intuicji geometrycznych oraz obszar 14.2)
potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole
spostrzeżeniowe):

Kształcenie intuicji geometrycznych oraz obszar 14.2)
potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole
spostrzeżeniowe):

- Porządkuje zabawki i znane przedmioty według jednej,
wybranej cechy (rodzaju, wielkości, koloru...).

-wyodrębnia kształty, nazywając je: kwadratowy
- kwadrat, okrągły – koło, trójkątny – trójkąt, prostokątny –
prostokąt,
- układa kompozycje z mozaiki geometrycznej, klocków,
- ustala na poziomie intuicji, czym jest koło, prostokąt,
kwadrat, trójkąt,
- eksperymentuje, wypowiadając się na temat uzyskanych:
efektu lustrzanego odbicia, przesunięcia i obrotu fi gur
geometrycznych,
- projektuje parkiety, tkaniny, tapety, mieszkania z
kartoników o różnych kształtach, stosując obroty i złożenia.

- Porządkuje przedmioty i figury geometryczne według
jednej, wybranej cechy.
- Obserwuje przykłady tworzenia z figur geometrycznych
różnych obiektów, przedmiotów
i układów.
- Obserwuje przykłady powstawania z klocków prostych
budowli, porównuje wygląd klocków.
- Tworzy z figur geometrycznych dowolne formy i układy
kolorystyczne . Próbuje układania dwóch figur
geometrycznych w naprzemiennym rytmie (np. koło,
kwadrat, koło, kwadrat...).

3

- Klasyfikuje przedmiotów i figur geometrycznych według
jednej lub więcej cech.
- Tworzenie z figur geometrycznych: obrazków, układanek i
mozaik według własnych pomysłów oraz według podanego
wzoru. Komponowanie z figur własnych układów o
powtarzającym się rytmie (rysowanie, wycinanie,
stemplowanie...).
- Dokładniejsze klasyfikowanie figur geometrycznych
według kilku wybranych cech.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E . Zielińska (1999), Dziecięca Matematyka. Program dla Przedszkoli, klas zerowych i
placówek integracyjnych , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
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- Tworzenie z figur geometrycznych różnorodnych
kompozycji własnych oraz odwzorowywanie
i odtwarzanie podanych układów:
a) tworzenie własnych kompozycji szeregowych (szlaczków)
od lewej strony do prawej,
z zachowaniem wybranego, powtarzającego się rytmu
elementów;
b) odwzorowywanie rytmu kompozycji szeregowych (przy
obserwowaniu wzoru układu);
c) odtwarzanie kompozycji rytmicznych (po schowaniu
wzoru – ćwiczenie pamięci wzrokowej).
- konstruuje wagę z patyka, sznurka i torebek
foliowych,
- waży zabawki klockami, stwierdzając, ile klocków
waży zabawka,
- porównuje w trakcie ważenia ciężar dwóch przedmiotów,
stwierdzając: to waży tyle i jest lżejsze,
to waży tyle i jest cięższe,
- stosuje formuły niezbędne podczas ważenia:
* sprawdzić, czy szalki są puste,
* do jednej włożyć to, co chce się zważyć,
*do drugiej wkładać odważniki (np. klocki,
kasztany),
* dążyć do zrównoważenia ciężaru,
* stwierdzić, ile waży przedmiot,
- umie oddzielić cechę ciężaru od cechy przedmiotu,
np. mały woreczek gwoździ jest cięższy od dużego
worka wacików (cecha przedmiotu to wielkość),
- aktywnie uczestniczy w zabawie w ważenie, próbując
posługiwać się prawdziwymi odważnikami
i różnorodnie pakowanymi przedmiotami.

Tylko sześciolatki
Waga i ważenie.

Tylko sześciolatki
Pomaganie dzieciom w uświadamianiu sobie stałej ilości
płynu, chociaż po przelaniu wydaje się , że jest go więcej
lub mniej. Mierzenie ilości płynu.

Tylko sześciolatki
Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią. Zapisywanie
czynności matematycznych w sposób dostępny dla
sześciolatków.

- dostrzega zmiany towarzyszące przelewaniu wody:
dolewam – jest więcej , odlewam – jest mniej,
- mierzy ilość płynu, posługując się miarką,
np. kubkiem, garnuszkiem, filiżanką,
- wyciąga wnioski z obserwacji zachowania się wody
w zamkniętych butelkach po zmianie ich położenia,
- wyciąga wnioski z eksperymentów z przelewaniem
wody butelkami litrowymi i półlitrowymi oraz o innej
pojemności.

- rozwiązuje zadania wymagające liczenia w sytuacjach
zabawowych i życiowych,
- układa zadania do obrazków,
- symuluje rozwiązywanie zadań ułożonych do obrazków
na kasztanach, patyczkach, innych liczmanach,
- układa i rozwiązuje zadania z treścią bez obrazków,
- koduje i dekoduje czynności matematyczne, używając
liczb i znaków: +, −, =, <, >.

14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
14.1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko
w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
14.2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i
zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
14.3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania,
wycinania i nauki pisania;
14.4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
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14.5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
14.6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w
słowach o prostej budowie fonetycznej;
14.7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych
oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
W przygotowaniu do czytania szczególnie ważne jest doskonalenie:
a) poprawności wymowy i umiejętności wypowiadania się (dbałość o bogactwo słownika,
strukturę gramatyczną wypowiedzi, właściwe posługiwanie się melodią, akcentem i rytmem
mowy);
b) zdolności myślenia i zapamiętywania;
c) umiejętności skupiania uwagi, patrzenia, słuchania i rozumienia;
d) wrażliwości słuchu fizycznego, muzycznego i językowego;
e) spostrzegawczości wzrokowej;
f) umiejętności porównywania, różnicowania, kojarzenia, porządkowania i zapamiętywania bodźców
słuchowych i wzrokowych (obrazów, kształtów), a także kojarzenia z nimi różnych umownych
znaczeń (np. umowa: 2 uderzenia w kołatkę – siad prosty; 3 uderzenia – siad skrzyżny...);
g) powstawania zainteresowań czytelniczych i utrzymywanie stałego kontaktu z książką
Obszar: 14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
14.1) potrafi określić
kierunki oraz miejsca na
kartce papieru, rozumie
polecenia typu: narysuj
kółko w lewym górnym
rogu kartki, narysuj
szlaczek, zaczynając od
lewej strony kartki;
14.2) potrafi uważnie
patrzeć (organizuje pole
spostrzeżeniowe), aby
rozpoznać i zapamiętać
to, co jest przedstawione
na obrazkach;

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

- Rozumie podstawowe pojęcia odnoszących się do
położenia w przestrzeni, kierunku i wielkości (na – pod,
wysoko – nisko, góra – dół, duży – mały).

- Przyswaja pojęcia związane z określaniem kierunków: góra,
dół, strona prawa, lewa.
- Rozróżniania pojęcia odnoszące się do położenia
przedmiotów w przestrzeni, kierunku (w tym: w lewo, w prawo)
i wielkości.
- Sprawnie posługuje się pojęciami odnoszącymi się do
orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych.
-Rozumie pojęcia przestrzenne, kierunkowe i wielkościowe.
- Obserwuje dokładnie otoczenie – wyodrębnia w rzeczach i
zjawiskach cechy charakterystyczne; kieruje uwagę na
szczegóły różniące postacie, rzeczy i zjawiska.

- Rozumie pojęcia odnoszące się do położenia w
przestrzeni, kierunku i wielkości
- Przygląda się temu, co znajduje się w otoczeniu,
określa ogólny wygląd i łączy nazwy z desygnatem
pojęcia.
- Porównuje ze sobą dwie takie same zabawki (rzeczy,
obrazki) różniące się wyraźnymi cechami: barwą,
wielkością lub kształtem... np. piłka żółta i czerwona;
samochód mały i duży; wstążka długa i krótka...
- Dobiera w pary dwa takie same obrazki,
przedstawiające znane i bliskie dzieciom zabawki i
rzeczy.
- Dobiera w pary dwa takie same obrazki różniące się
jedną cechą, np. kolorem: jedno jabłko żółte, drugie
czerwone; miś biały i czarny...
Zgaduje , która zabawka (np. spośród trzech) została
schowana (podaje jej nazwę).
- Zgaduje, który obrazek (przedstawiający pojedynczą
rzecz) został schowany.
- Ogląda obrazki i wypowiada się na temat ich treści.
- Składa według wzoru proste obrazki pocięte na 2–4
części – na obrazku przedstawiony jeden przedmiot
(cięcia wykonane według linii poziomych i pionowych
– kwadraty i prostokąty).
- Porządkuje zabawki i znane przedmioty według
jednej, wybranej cechy (rodzaju, wielkości, koloru...).
- Obserwuje otoczenie przy różnych okazjach –
dokładnie przygląda się temu, co znajduje się wokół:
postacie ludzi, zwierząt, rośliny, obiekty, rzeczy,
zjawiska. Wiąże nazwę z desygnatem i zauważa
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- Porównuje ze sobą dwie takie same zabawki (rzeczy) pod
względem kilku cech różniących je i cech wspólnych, np.
samochód ciężarowy i osobowy – cechy wspólne: kierownica,
koła, miejsca do siedzenia (inna liczba), światła...
- Porównuje ze sobą 2–4 takie same zabawki (rzeczy) pod
względem cech różniących je i podobnych (np. 4 dzbanki –
różne: kształty, barwy, elementy ozdobne, ucha – podobne:
dziobki, materiał z którego są wykonane, przeznaczenie
użytkowe...). Także porównuje symbole i formy graficzne (w
tym litery) pod względem różnic i podobieństw.
- Dopasowuje kontury do pojedynczych obrazków, rysunków
przedstawiających: rzeczy, zwierzęta, rośliny - także o różnej
wielkości;
- Łączy ze sobą takie same , proste symbole i formy
graficzne- także o zróżnicowanej wielkości.
- Dobiera pary obrazków, które do siebie pasują lub się
uzupełniają, np. gruszka – jabłko, łyżka – widelec, długopis –
zeszyt, waza – łyżka wazowa, stolnica – wałek..
- Dobiera par y (lub większej liczby) figur i form abstrakcyjnych
o różnorodnych kształtach, barwach i wielkościach (ustalenie
kryterium doboru, np. ten sam kształt, a nieistotne barwa i
wielkość).
- Zgaduje, co zostało schowane (zabawka, przedmiot) i jak
wyglądało (np. spośród sześciu rzeczy); (np. liczba rzeczy od
sześciu do ośmiu).

pierwszoplanowe (wyraźne) cechy charakterystyczne.
- Porównuje ze sobą dwie takie same zabawki
(rzeczy) różniących się od siebie dwiema, trzema
cechami (np. dwa samochody – ciężarowy i osobowy,
duży i mały, czerwony i zielony).
- Dopasowuje dużych cieni do sylwet , rzeczy do
pojedynczych obrazków, przedstawiających
znane dzieciom: przedmioty, zabawki, postacie.
- Porządkuje pary obrazków: dobiera do jednego z
obrazków ułożonych w szeregu drugi obrazek, który
należy ułożyć tak samo (odpowiednio obrócić), jak
ułożony jest obrazek będący wzorem (drugi zestaw
obrazków do pary ułożony w sposób
nieuporządkowany,
a „obiekty” na obrazkach ułożone w innych kierunkach
– np. łyżeczka na pierwszym obrazku ma uchwyt
zwrócony do góry, a łyżeczka na drugim ma uchwyt
zwrócony na dół).
- Zgadywanie, która zabawka (np. spośród czterech)
została schowana i określanie jej wyglądu.
- Zgadywanie, który obrazek został schowany.
- Próbuje dostrzegać na obrazkach niektóre szczegóły–
różnice.
- Układa dwa obrazki według kolejności wydarzeń.
- Zauważa na obrazkach żartobliwe nieprawidłowości
(np. jedzenie zupy widelcem).
- Składa obrazki pocięte na 4–6 części – na obrazku 1,
2 lub 3 przedmioty – treść prosta i czytelna (cięcia
według linii poziomych i pionowych – kwadraty i
prostokąty). Pożądane układanie obrazka według wzoru
jego całości.
- Próby wznoszenia prostych budowli według
zaobserwowanych wzorów działań.

14.3) dysponuje
sprawnością rąk oraz
koordynacją wzrokoworuchową potrzebną do
rysowania, wycinania i
nauki pisania;

- Opanowuje proste czynności samoobsługowe (w tym
samodzielne jedzenie i poprawne trzymanie łyżki).
- Wykonuje proste czynności samoobsługowe
związane z jedzeniem, ubieraniem się i rozbieraniem.
- Systematycznie uczestniczy w zabawach i zajęciach
ruchowych, ze szczególnym:
* uwzględnieniem różnorodnych ruchów całego ciała,
w tym kończyn górnych.
* zwróceniem uwagi na umiejętność rozluźniania
mięśni.
- Systematycznie uczestniczy w zajęciach
umuzykalniających uwzględniających:
*proste formy ruchu przy muzyce i zajęcia rytmizujące
(uczenie się kierowania ruchami własnego ciała i
ruchami rąk – proste ilustracje ruchowe piosenek)
*dostosowanie elementów ruchu do rytmu melodii,
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- Zgaduje , który obrazek został schowany i co przedstawiał, co
się na nim działo; (próby chowania więcej niż jednego obrazka).
- Układa historyjki obrazkowe złożone z trzech obrazków,
złożone z czterech i więcej obrazków.
- Wyszukuje wyraźne różnice; drobne szczegóły pomiędzy
dwoma pozornie takimi samymi obrazkami (zabawkami); - Składa obrazki pocięte na 6–10 części – treść obrazków
bardziej złożona (cięcia według linii poziomych, pionowych i
ukośnych – kwadraty, prostokąty i trójkąty).
- Składa obrazki pocięte na 10–16 części – treść obrazków
różnorodna, cięcia według linii prostych i zakrzywionych –
części o różnorodnych kształtach: kwadraty, prostokąty, trójkąty,
romby, wieloboki i formy nieregularne typu puzzle (układanie
według wzoru i bez wzoru):
a) układania duże wyraźne puzzle o ograniczonej liczbie części
(według wzoru obrazka); układa obrazki z puzzli o stopniu
trudności odpowiednim do możliwości dzieci (według wzoru
obrazka),
b) układanie obrazków z pojedynczych sześciennych klocków
obrazkowych z możliwością odwracania klocków szeregami
(według wzoru obrazka)., także bez odwracania klocków
szeregami (według wzoru obrazka i bez wzoru);
-Buduje i konstruuje z różnorodnych klocków i elementów
konstrukcyjnych według podanego wzoru.
- Wykonuje prace plastycznych , plastyczno-konstrukcyjnych
według wzoru (montowanie, prace przestrzenne z papieru... –
zapamiętywanie kolejnych czynności).
- Odwzorowuje i odtwarza (po dokonaniu zmiany) pierwotnego
ułożenia zabawek, przedmiotów oraz figur.
- Odtwarza układ szeregu obrazków według kolejności, w której
zostały wcześniej zademonstrowane.
- Określa różnice i podobieństwa między zabawkami,
przedmiotami, obrazkami lub układami.
- Zauważa subtelne różnice pomiędzy przedmiotami, rzeczami,
kształtami, formami, wzorami, symbolami i innymi znakami
abstrakcyjnymi (w tym literami).
- Dobiera takie same obrazki , przedmioty, figury , lub formy
graficzne .
- Klasyfikuje przedmioty , rzeczy i form graficzne według
kształtu, wielkości, ułożenia, wzoru graficznego oraz innych
cech.
- Odnajduje w sali rzeczy będące w zasięgu wzroku.
- Korzysta z różnorodnych gier i układanek, domin, loteryjek,
mozaik...
- Znajduje wybrane rzeczy na obrazku lub szuka obrazka o
określonej tematyce.
- Zabawa: „Zgadnij, o którym obrazku mówię?”.
Treści rozszerzające
1. Składanie obrazków z 16 i więcej części, także puzzli
(układanie według wzoru i bez wzoru).
2. Układanie i rysowanie kompozycji szeregowych o
powtarzającym się rytmie z uwzględnieniem różnorodnych
figur, kształtów i form.
3. Zgadywanie, co zostało schowane z liczby ponad ośmiu
rzeczy (obrazków). Zwiększenie liczby chowanych przedmiotów
do 2–3 i więcej, w zależności od stopnia spostrzegawczości i
pamięci wzrokowej dzieci.
4. Opowiadanie zapamiętanych treści oglądanego przez krótki
czas obrazka.
- Wykonuje czynności samoobsługowe i porządkowe ,
wymagających sprawności rąk, dłoni i palców: samodzielnie
zapina i odpina guziki , zasuwa suwaki przy ubraniu, próbuje
wiązania sznurowadeł... i inne..
- Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, grach i
zabawach ruchowych ze szczególnym :
* uwzględnieniem zabaw z elementem równowagi, rzutu,
chwytu, celowania, toczenia, omijania przeszkód, np. poruszanie
się slalomem oraz
* uwzględnieniem zabaw rozwijających: koordynację
wzrokowo-ruchową, zwinność, zręczność, wyczucie napięcia
mięśni, kierunku i odległości (zabawy z piłką, woreczkami,
obręczami, skakankami, gra w kometkę itp.)
* uwzględnieniem wykonywania ćwiczeń naprzemiennie prawą i
lewą ręką lub obiema rękami naraz (np. żonglowanie dwiema
piłkami).

ilustrowanie ruchem piosenek oraz próby grania na
prostych instrumentach perkusyjnych.
- Rozwiązuje zagadki ruchowe – odtwarzanie przez
nauczycielkę ruchem i gestem prostych, znanych
dzieciom czynności. Ze strony dzieci – naśladowanie
ruchów.
- Wykonuje proste prace plastyczne – poprawnie trzyma
kredki i pędzel.
- Buduje z różnych klocków. Wkłada jedne przedmioty
w drugie.
- Tworzy budowle z różnorodnych klocków
pojedynczych i nakładanych na siebie. Bawi się
piramidkami
- Zabawy z klockami. Próby ułożenia 3–4 różniących
się między sobą klocków według podanego przez
nauczycielkę wzoru.
- Buduje z klocków. Układa kilka klocków (zabawek,
figur) według podanego wzoru.
- Ilustruje zabawy i krótkie wiersze ruchami obu rąk
oraz ruchami palców
- Pokazywanie i rozwiązywanie zagadek ruchowych –
odtwarzanie przez dzieci ruchem oraz gestem znanych
czynności.
- Wykonuje różnorodne prace plastyczne i ćwiczenia
rozmachowe na większych formatach kartonu.
- Obserwuje powstawanie rysunków wykonywanych
przez nauczycielkę.
- Układa wzory z prostych mozaik.
- Nawleka na cienką linkę (sznurowadło) kółek,
guzików i innych elementów

- Doskonali płynność i harmonię ruchów całego ciała (rąk i nóg)
uczestnicząc w zajęciach umuzykalniających uwzględniających
zabawy rytmiczne i zabawy z elementami tanecznymi, tańce,
swobodną ekspresję ruchową- wyrażanie muzyki ruchem, grę
na instrumentach perkusyjnych,
- Uczestniczy w zabawach z użyciem ruchów rąk (dłoni i
palców), np. „Wieża z rąk”, „Gra w łapki”, „Odbijanka”, „Wuj
Antoni”, „Idzie kominiarz po drabinie”.
- Ilustruje ruchem treść wierszy i piosenek (także tworzy
własne
propozycje gestów i ruchów dostosowanych do tekstu).
- Uczestniczy w zabawach w teatr cieni – tworzy rzeczy i
postacie z układu rąk, dłoni i palców.
- Odgaduje zagadki ruchowe – dzieci odtwarzają ruchem i
gestem różne czynności i zdarzenia.
- Odgaduje zagadki ruchowe – dziecko rysuje ręką, dłonią i
palcem w powietrzu kształty znanych figur i przedmiotów (ręką
prawą, potem lewą).
- Wykonuje ćwiczenia kończyn górnych: luźne wymachy obu
rąk (w różnych kierunkach), krążenie ramion, luźne opadanie
ramion, lekkie klaskanie, lekkie uderzanie dłońmi o podłogę,
o uda, o kolana, dotykanie dłońmi różnych części ciała (także w
powtarzającym się rytmie, np. głowa, brzuch, kolana, stopy),
krążenie dłońmi, wystukiwanie rytmu bokiem dłoni, palcami itp.
- Wykonuje ćwiczenia mięśni ramienia, przedramienia,
nadgarstka, dłoni i palców – rozluźnianie i regulowanie napięć
(ćwiczenia relaksacyjne), np. zwieszanie rąk, krążenia,
wymachy, skręty nadgarstków, otrząsanie dłoni, przebieranie
palcami, bębnienie, szerokie rozstawianie palców, naśladowanie
gry na pianinie.
- Wznosi i konstruuje budowle z różnych materiałów,
klocków, elementów wymagających łączenia, skręcania,
dopasowywania... (tworzenie konstrukcji według własnych
pomysłów i według podanych wzorów).
- Korzysta z mozaik, łamigłówek i domin dostosowanych do
możliwości dzieci oraz w których występuje również układanie
według wzoru.
- Korzysta z gier typu: kręgle, pchełki, bierki.
- Doskonali sprawność manualną przy wykonywaniu
różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych. Sprawnie
posługuje się narzędziami i przyborami takimi, jak: nożyczki,
pędzel, kredka, ołówek, flamaster, kreda, węgiel rysunkowy,
świeca.
- Umiejętnie, bezpiecznie posługuje się nożyczkami i trzyma je
pod odpowiednim kątem do powierzchni papieru; wycinana po
liniach prostych, łamanych, falistych, kolistych – wykonuje
wycinanki z cienkiego papieru (serwetki, elementy ludowe).
- Wykonuje prace plastyczno-konstrukcyjnych według
podanego wzoru.
- Maluje i rysuje na dużych formatach papieru – ćwiczenia
rozmachowe.
- Nabywa umiejętność dostosowania siły nacisku dłoni do
rodzaju używanego przyboru (minimalny nacisk przy pędzelku i
flamastrze, większy przy kredce i ołówku)
- Używanie kredek świecowych, ołówków i kredek
ołówkowych – samodzielne temperowanie tych przyborów
(uwzględnienie jednorazowo krótkiego czasu temperowania,
gdyż czynność ta powoduje szybkie zmęczenie dłoni).
- Prawidłowo trzyma kredkę (ołówek, flamaster) i prawidłowo
układa rękę podczas rysowania (zarówno rysującą, jak i
towarzyszącą). Nabywa umiejętność utrzymania odpowiedniego
napięcia mięśni dłoni i wykonywanie ćwiczeń rozluźniających.
- Tworzy obrazki z zastosowaniem:
* obrysowywania prostych konturów według szablonu (figury
geometryczne, postacie zwierząt...).
* obrysowywania i wycinania konturów rzeczy i postaci według
szablonu, gotowych elementów, np. ze starych czasopism
– uzupełnia własnym rysunkiem.
- Zapełnia farbą i kredkami, flamastrami, wydzieranką z
kolorowego papieru proste obrazki konturowe o niezbyt dużej
powierzchni ( bez przekraczania linii).
- Odwzorowuje i odtwarza z pamięci figury i układy
graficzne , przestrzenne (dostosowane do możliwości dzieci )
poprzez rysowanie , układanie, stemplowanie.
- Próbuje kalkowania konturów obrazków z użyciem kalki
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14.4) interesuje się
czytaniem i pisaniem;
jest gotowe do nauki
czytania i pisania;

-Doskonali umiejętność słownego komunikowania się z
otoczeniem.
- Doskonali słuchu fizycznego, muzycznego i
językowego.
- Słucha i rozumie prawidłową mowę osób
dorosłych.
- Uczestniczy w zabawach usprawniających narządy
mowy, głos, oddech i fonację.
-Doskonali spostrzegawczość wzrokową poprzez
zwracanie uwagi na wygląd, kształt, barwę... i
dominujące, wyraźne cechy tego, z czym dziecko się
styka (otoczenie,
ludzie, zwierzęta, zabawki, przedmioty, obrazki...).
- Dopowiada rymowane wyrazy w pierwszej fazie
uczenia się wiersza.
- Słuchowo odróżniania wymowę prawidłową od
nieprawidłowej – nauczycielka wypowiada
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technicznej.
- Stempluje , maluje i rysuje w układach szeregowych z
zachowaniem własnego rytmu ( (od strony lewej do prawej)także odwzorowanie .
- Zamalowuje pędzlem całą powierzchnię kartonu (np. tło
dla dalszej pracy plastycznej) – ruchy pędzla z lewej strony do
prawej i z góry na dół.
- Wykonuje proste rysunki przez łączenie kropek.
- Uczestniczy w zabawach graficznych z rysowaniem linii
nieregularnych np. „Zbieramy ziemniaki” lub łączymy ze sobą
takie same figury, znaki..
- Tworzy z miękkiego, izolowanego drutu: owoce, kwiaty,
zwierzęta, liście ...
- Rysuje różne kształty, wzory i znaki literopodobne ręką lub
palcami „na niby” w powietrzu, na blacie stolika, na podłodze,
na piasku. Rysuje kredą na asfalcie lub na tablicy, układa z nitek
wełny, ze sznurka, tasiemek, lepi z plasteliny, formuje z
kolorowego drutu...
- Kopiuje wzory rysunków powstających podczas prowadzenia
linii w sposób ciągły, bez odrywania ręki.
- Nawleka duże korale i guziki na grubą żyłkę.
- Wykonuje prace związane z posługiwaniem się igłą z nitką:
a) nawlekanie korali na grubą żyłkę lub nitkę z igłą (korale z
jarzębiny, z pestek dyni...),
b) przyszywanie guzików do kawałka materiału (tworzenie
kompozycji z barw, wielkości i rodzajów guzików),
- Rozwija umiejętność odwzorowania i odtwarzania rysunkiem
obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków,
wzorów, układów (z uwzględnieniem w nich szczegółów)
- Uczestniczy w rysowaniu polegającym na: uzupełnianiu
rysunku o części brakujące, rysowaniu przedmiotów według
podanego wzoru, ozdabianiu przedmiotów własnymi
kompozycjami lub według wzorów, łączeniu kropek w rysunku.
- Wykonuje ćwiczenia graficzne polegające na: wodzeniu po
śladzie linii kolorową kredką, rysowaniu linii w labiryntach i
pomiędzy liniami równoległymi, rysowaniu linii równoległych.
- Łączy liniami nieregularnymi (dowolnymi) takie same
przedmioty , elementy, formy abstrakcyjne.
- Rysowanie i malowanie wzorów złożonych :
* z linii prostych: pionowych (z góry na dół), poziomych (z
lewej
do prawej), ukośnych i rozbieżnych.
* z linii prostych w układzie szeregowym od strony lewej do
prawej, na gładkiej powierzchni papieru. Potem rysowanie tych
samych wzorów w szerokiej linii.
* z linii falistych, zaokrąglonych i pętli. - Rysowanie wzorów
od strony lewej do prawej i z góry na dół na gładkich kartkach
papieru, w szerokich i nieco węższych liniach
* z kół i owali oraz tworzenie z nich, a także odwzorowywanie
podanych wzorów. Rysowanie kół i owali na gładkiej
powierzchni i w liniaturze (odwrotnie do ruchu wskazówek
zegara).
- Rysuje znaki literopodobne w sposób płynny, ciągły, bez
częstego odrywania ręki (od strony lewej do prawej) – starannie
odtwarza kształt wzorów i mieści je w wyznaczonych liniach.
Treści rozszerzające
1. Wykorzystanie elementów metody „Bon Départ”, tzw.
„metody dobrego startu” i elementów ćwiczeń Dennisona.
- Doskonali spostrzegawczość wzrokową i wrażliwość
słuchową
- Wystukuje usłyszane rytmy : klockiem, pałeczką, palcami lub
dłonią o blat stołu, siedzenie krzesła, bębenek... oraz
odzwierciedla rytm układem klocków lub rysowaniem symboli
(kółek, kresek.).
- Doskonali słuchu fonematyczny wyszukując głoski
opozycyjne występujące licznie w wyrazach języka polskiego
(np. gra – kra, fale – sale, tonie – konie, wata – łata, matka –
maska, cześć – część, pieje – pije, nóżka – gruszka...).
- Wyszukuje w wierszach wyrazy rymowane. Dobiera rym do
podanego wyrazu.
- uczestniczy w zabawie słuchowej „Zgadnij, kto cię woła?” –
wołanie dziecka odwróconego tyłem po imieniu.
- Zdobywa umiejętność nazywania różnych form i kształtów.
- Wykonuje „leniwą ósemkę” – rysuje w powietrzu na zmianę,
lewą i prawą ręką oraz obydwiema rękami dużej, położonej

wyraz w dwóch wersjach, np. szalik – salik, czapka –
capka, żaba – zaba, krowa – klowa,
kot – tot, kura – tura; – dziecko mówi, który wyraz jest
wypowiedziany poprawnie.
- Doskonali słuch fonematyczny w oparciu o głoski
opozycyjne. Wybranie z licznych
opozycji takich wyrazów, które mają swoje konkretne
desygnaty i mogą być w sposób jednoznaczny
przedstawione na rysunku, np. półka – bułka; budy –
buty; budzik –
bucik; paczka – kaczka; teczka – beczka; rak – mak;
bąki – pąki; pasek – piasek; koc –kot; czapka – żabka.
- Zabawa słuchowa „Zgadnij, kto to powiedział” –
wypowiadanie fragmentu wiersza lub
dowolnego zdania skierowanego do dziecka
odwróconego tyłem, np. „Lubię twój
uśmiech”; „Narysowałeś dzisiaj ładny dom”...
- Sprawnie reaguje na mechaniczne sygnały słuchowe
występujące w zabawach ruchowych.

14.5) słucha np.
opowiadań, baśni i
rozmawia o nich;
interesuje się książkami;

- nabywa zainteresowania książką z obrazkami. Ogląda
książek z małą ilością tekstu, o sztywnych okładkach i
kartkach, z dużymi, barwnymi, pogodnymi i
realistycznymi ilustracjami (bez elementów grozy),
także składanych książeczek harmonijkowych,
książek z „okienkami” i elementami ruchomymi (dostęp
do tej samej książki w kilku egzemplarzach).
- Ogląda książki , których treść zachęca do
podejmowania zabaw.
- Wypowiada się na temat treści obrazków o ciepłych,
jasnych i żywych barwach, bez nadmiaru szczegółów
(kierowanie wypowiedzią przez nauczycielkę).
Wzajemne zadaje pytania na temat obrazków
(ilustracji). Wyszukuje w sali takie same zabawki
jak te, które są na ilustracjach.
- Szuka na ilustracjach określonych przedmiotów,
rzeczy, postaci – posługiwanie się
ich nazwą. Rozumie , że ten sam desygnat może
wyglądać inaczej na ilustracjach (różne domy, drzewa,
kwiaty...), np. „Kto ma w swojej książce kota? ”
- Próbuje określać cechy, właściwości, stany i
czynności zauważone na ilustracjach,
np. „Co robi bocian?”.
- Umiejętnie odwraca kartki i szanuje książki –
zrozumie, że do oglądania książek
konieczne są czyste ręce.
- Odkłada książki po obejrzeniu na stałe, uzgodnione
wcześniej miejsce (wydzielenie „kącika książki”).
- Towarzyszy nauczycielce przy wymianie pozycji w
kąciku książki na nowe.
- Korzysta z książek o sztywnych okładkach i o
rozmiarach większego formatu oraz z czasopism
dziecięcych. Pogłębia zainteresowania książką.
- Opowiada „Co dzieje się na obrazku?”.
- Wypowiada się na temat doświadczeń związanych z
treścią ilustracji, np. „Widziałem
kiedyś podobny do tego mostek” (opowiadanie, gdzie i
kiedy to było i jak wyglądał mostek).
- Odzwierciedla treść książek w zabawach.
- Wyszukiwanie w książkach takich samych ilustracji.
Liczenie, ile jest na ilustracji wymienionych
rzeczy, np. drzew, kwiatów, chmurek, ławek...
- Uczy się odwracania kolejnych kartek bez ich
zaginania z odpowiednim uchwyceniem
rogu kartki we właściwym miejscu (palcami, a nie całą
dłonią).
- Odkłada książki po obejrzeniu na wyznaczoną, stałą
półkę. Odróżniania pierwszą
stronę okładki od ostatniej strony okładki. Podejmuje
prób takiego układania książek, aby strona tytułowa
zwrócona była w kierunku sali.
- Zgłasza nauczycielce uszkodzoną książkę – wspólnie
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ósemki (ćwiczenie Dennisona).
- Nabywa motywację do samodzielnego czytania, interesuje
się napisami w sali i tekstami w książkach.
- Utrzymuje bliskiego i stałego kontaktu z książką.
- Zabawa słuchowa „Zgadnij, kto to mówi?” – wypowiada
krótkie, samodzielne tworzone sekwencje, w rodzaju: ho, ho;
hej, hej; ojej; aha... lub naśladuje głosy zwierząt i dźwięki z
najbliższego otoczenia.
- Dobiera w pary obrazki, których nazwy rymują się.
Samodzielnie tworzenie par wyrazów rymowanych, np. loczek –
breloczek, kwiatki – szmatki, zawierucha – plucha, serdeczny –
konieczny, fantazja – okazja (zwrócenie uwagi na powtarzalność
końcowej sylaby w obu rymowanych wyrazach).
- Kończy zdania rozpoczęte przez nauczycielkę, np. „Wstałem
rano i zobaczyłem...”
- Rozpoznaje całościowo wyrazy (tzw. czytanie globalne), czyli
łączy wygląd graficzny całego wyrazu z obrazkiem lub
konkretem.
-Globalnie czyta wyrazy umieszczanie w sali odnoszące się do
jej wyposażenia, zabawek, zabaw, obrazków... np. wazon,
serwetnik, lalki, telefon, tablica, zegar, ulepianki.. Zauważa
różnice w formach graficznych całych wyrazów (wyrazy długie
i krótkie, litery wystające na górze i na dole).
-Ogląda pisemka dziecięce oraz książki z ilustracjami i
większą ilością tekstu. Zainteresuje się książką jako źródłem
wiedzy, przeżyć i rozrywki.
- Ogląda książki w spokojnym, wydzielonym kąciku książki,
oddalonym od miejsca hałaśliwych zabaw.
- Opowiada „Co dzieje się na obrazku? ” – interpretuje treść z
zauważaniem wzajemnych związków pomiędzy kolejnymi
ilustracjami.
- Zakrywa całą ilustrację lub jej fragment i zadaje wzajemne
pytania dotyczące tego, co zostało zapamiętane, np. jaką bluzkę
miała na sobie mama, jaki był kolor samochodu, co niosła
dziewczynka?
- Przesuwa dużą kartkę z wyciętym okienkiem (otworem) po
ilustracji, nazywa to, co znajduje się w okienku i zgaduje co
ukaże się za chwilę z prawej strony okienka,
z lewej, na górze, na dole.
- Szanuje książki i ostrożnie obchodzenie się z nimi.
- Próbuje samodzielnie posługiwać się zakładkami do książek –
zaznaczanie, w którym miejscu zakończono oglądanie książki
lub opowiadanie ilustracji albo też czytanie
(wspólne z nauczycielką). Próby wykonywania zakładek.
- Samodzielnie ocenia stanu książek i odkłada te, które
wymagają naprawy w oddzielne miejsce. Pomaga nauczycielce
w naprawianiu książek.
- Uczestniczy w wymianie książek na nowe – przekazywanie
informacji na temat własnych zainteresowań i próby szukania
określonych książek w bibliotece grupowej.
- Przynosi własne książki do przedszkola w wyznaczonym dniu
tygodnia. Samodzielnie opowiada treści tych książek lub ich
fragmentów.
- Korzysta z książek do rysowania zawierających zadania do
wykonania i kolorowanie prostych obrazków konturowych.
Odróżnia książki do rysowania od książek z obrazkami
i tekstami przeznaczonymi do czytania.
- Próbuje kalkowania z książek prostych obrazków przez kalkę
techniczną.
- Opowiada historyjki obrazkowe występujące w książkach.
- Rysuje i wykonuje składane książeczki harmonijkowe
ilustrujące treść poznanych utworów literackich lub
wymyślonych własnych opowiadań.
- Ogląda różne książki – interesowanie się książkami z dużą
ilością tekstu. Wykazuje zaciekawienie ich treścią. Wyszukuje
w tekście znane litery lub łatwe h do
odczytania wyrazy
- Wyszukuje w czasopismach i książkach ilustracje związane z
określonym tematem.
- Wypowiada się na temat zdarzeń przedstawionych na
kolejnych ilustracjach i interpretuje
związki przyczynowo-skutkowych pomiędzy kolejnymi
obrazkami.
- Poszukuje na ilustracji tego, co ma w swojej nazwie określoną
głoskę. Odpowiada na pytania w rodzaju: „Czy widzisz coś,

zastanawia się, co było tego przyczyną – obserwuje
czynności nauczycielki związane z naprawianiem
książek.

14.6) układa krótkie
zdania, dzieli zdania na
wyrazy, dzieli wyrazy
na sylaby; wyodrębnia
głoski w słowach o
prostej budowie
fonetycznej;

czego nazwa zaczyna się głoską t?”; „Czy jest tu coś, co ma w
swojej nazwie głoskę r?”.
- Rozwiązuje zagadki „Powiedz mi, o czym myślę?”
(opisywanie słowami wybranych z ilustracji treści).
- Opowiada treść ilustracji wybranej z nieznanej książki –
domyśla się wydarzeń wcześniejszych i późniejszych.
- Okłada własne książki papierem, dba o książkę i szanuje ją.
- Używa zakładki do książki – samodzielnie ją projektuje i
wykonuje w różnych technikach plastycznych. Umieszczanie
zakładek w kąciku książki.
- Uczestniczy w naprawianiu książek i zastanawianie się, co
należy zrobić, aby ograniczyć ich niszczenie.
- Samodzielnie wyszukuje książki o określonej tematyce w
biblioteczce grupowej w celu dokonania ich częściowej
wymiany w kąciku książki.
- Korzysta z książek do rysowania – starannie wykonuje
zadania graficzne i koloruje rysunki konturowe bez
wychodzenia poza linię.
- Kalkuje z książek obrazków przez kalkę techniczną –
zapełnienie skopiowanych konturów barwą i tworzenie z nich
obrazka.
- Uświadamia sobie, że może być wiele wersji tego samego
utworu, zarówno książkowych, jak i w postaci przezroczy,
filmów, teatrzyków, nagrań płytowych i magnetofonowych.
Zapoznawanie się z nimi.
-Rysuje książeczki ilustrujące treść poznanych utworów
literackich.
- Wymyśla własne opowiadania i tworzy z nich książeczki:
a) rysuje kolejne ilustracje,
b) wykonuje stronę tytułową (tytuł, autor – imię i nazwisko
dziecka),
c) ponumeruje strony lub wykona napisy na obrazkach (z
pomocą nauczyciela),
d) połączy okładkę i kartki (zszycie, sklejenie, połączenie
wstążką...).
- Tworzy własne opowieści i „filmy” na paskach wąskiego
papieru (z podziałem na „klatki”) i przesuwanie ich na „ekranie”
utworzonym z nacięcia dna pudełka w dwóch
miejscach.
- Poznaje zawody związane z powstawaniem książki: autor,
ilustrator (rysownik, grafik), redaktor, drukarz, introligator.
- Poznaje księgarnie i jej działy tematyczne (bezpośrednio lub
pośrednio w zależności od możliwości lokalnych).
- Wyróżnia zdania w mowie powiązanej, układa krótkie zdania
o różnych bliskich treściach (bez przyimków i spójników).
-Wyodrębnia w krótkich zdaniach wyrazy, przelicza wyrazy i
odzwierciedla ich liczbę poprzez rysowanie umownych
symboli (kresek, kółek, kwadratów…) lub układanie drobnych
elementów (klocków, guzików,żołędzi…).
- Dzieli proste wyrazy na sylaby, połączone ze stukaniem lub
cichym klaskaniem w rytmie wypowiadanych sylab. Przelicza
sylaby w wyrazach – dłoń ułożona poziomo
pod brodą, tyle sylab, ile razy broda dotknie dłoni.
- Tworzy zestaw wyrazów rozpoczynających się taką samą
głoską lub sylabą.
- dokonuje syntezy słuchowej wyrazów wypowiadanych przez
nauczyciela sylabami. Zgadnij, co powiedziałam?
(np. ra – dio; ta – bli – ca; po – dło – ga)
- dokonuje syntezy słuchowej krótkich wyrazów
wypowiadanych przez nauczyciela głoskami (np. k.o. t; n. o. s;
n. o. g. a; w. a. z. o. n). Analizy wyrazów dokonuje tylko
nauczyciel – bez przygłosów w postaci „y”
- Słuchowo wyodrębnia samogłoski na początku wyrazu (np.
oko, okno, ekran, usta…), potem spółgłoski na końcu wyrazu
(np. sos, nos, ser, pies, kot).
- Dobiera obrazki, których nazwy rozpoczynają się taką samą
głoską.
- Dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów (krótkie
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wypowiadanie spółgłosek, bez przygłosu „y”). Przelicza i
określa głoski oraz ich miejsce w wyrazach – odzwierciedla ich
liczbę poprzez znaki graficzne lub układanie drobnych
elementów (także dobieranie do liczby głosek gotowych
schematów wyrazów złożonych z prostokątów).
- Określa miejsce głoski na początku, na końcu i w środku
wyrazu (w nagłosie, wygłosie i śródgłosie):
a) samogłoski na początku wyrazu (np. o-sa, i-gła, A-la…),
b) spółgłoski na końcu wyrazu (np. las, pas, ul, rak…),
c) spółgłoski na początku wyrazu (np. sok, zero, farby…),
d) samogłoski na końcu wyrazu (np. lala, kule, klocki…),
e) głosek w środku wyrazu.

14.7) rozumie sens
informacji podanych w
formie uproszczonych
rysunków oraz często
stosowanych oznaczeń i
symboli, np. w
przedszkolu, na ulicy,
na dworcu.

Dzieci zdolne
Na poziomie wychowania przedszkolnego można
uczyć dzieci czytania, ponieważ programy
autorskie mają rozszerzać to, co jest zalecane w
podstawie programowej. Nie może się to jednak
odbywać kosztem wykształcenia gotowości dzieci
do nauki czytania w połączeniu z nauką pisania.
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Przykłady zabaw
– Szukanie w sali zabawek, przedmiotów, obrazków, które
zawierają w swej nazwie podaną głoskę.
– Wskazywanie na obrazkach (tablicach graficznych,
historyjkach) tego, czego nazwa rozpoczyna się określoną
głoską.
– Grupowanie zabawek, przedmiotów i obrazków według
kryterium zawierania się w ich nazwie poszukiwanych głosek.
– Wysłuchiwanie danej głoski w wyrazie – po usłyszeniu
wyrazu z tą głoską, klaśnięcie, podniesienie ręki lub inne
umowne reakcje.
– Tworzenie „pociągu głoskowego” (później literowego) –
układanie obrazków (zabawek, przedmiotów) według zasady, że
nazwa następnego obrazka rozpoczyna się taką głoską,
którą kończy się nazwa poprzedniego obrazka, np. klocek – kura
– agrest – tamburyn – nos – serce – ekran (wyłączamy z zabawy
wyrazy zakończone samogłoską „y” oraz spółgłoskami
dźwięcznymi: b, d, g, w, z).
– Uzupełnianie celowo opuszczonej w wyrazie głoski.
- Rozpoznaje symbole oznaczające określone, umowne treści.
-Rozumie, stosuje i odczytuje symbole graficzne i znaki
informacyjne:
*oznacza obecność ,
* oznacza pogodę,
*„odczytuje” znaki drogowe ,
* „odczytuje” symbole w grach planszowych,
* „odczytuje” symbole w drodze ewakuacyjnej oznaczonej
w budynku przedszkola.
- Rozumie i odczytuje sens znaków oraz symboli jako
elementów wzajemnych umów i form porozumiewania się.
- Tworzy własne umowy, symbole i przestrzega
ustalenia z nimi związane jako elementu porządkującego nasze
życie (np. ustalona liczba uderzeń w trójkąt oznacza sygnał
kończenia zabaw i zbierania się w określonym
miejscu; niebieska chorągiewka postawiona na biurku oznacza,
że każde dziecko bierze swój worek z kostiumem i przebiera się
na gimnastykę…).
- Poznanie 23 liter drukowanych małych i wielkich: a, b, c, d, e,
f, g, i, j, k, l, ł, m, n, o, p,r, s, t, u, w, y, z. Odczytywanie
złożonych z nich wyrazów, prostych zdań i tekstów
spełniających warunek zgodności graficzno-fonetycznej (tzn.
liczba liter jest zgodna z liczbą głosek), nie występuje zanik
dźwięczności na końcu wyrazu (np. lew, grad, obraz) brak jest
upodobnień wewnątrzwyrazowych (np. rybka, konewka, kredki).
- Tworzenie liter drukowanych z plasteliny, miękkiego drutu
oraz wypełnianie konturów narysowanych liter kredką,
flamastrem, farbą.
- Odczytywanie rebusów literowo-obrazkowych i sylabowoobrazkowych.
- Korzystanie z domin, gier i układanek literowo-obrazkowych,
sylabowo-obrazkowych i wyrazowych.
- Układanie z sylab wyrazów. W miarę poznawania liter zabawy
„Rozsypanką sylabowo--wyrazową” – dobieranie sylab
tworzących zrozumiałe wyrazy lub zasób wyrazów dotyczących
wybranego zagadnienia (np. nazwy owoców, zabawek...).
- Wstawianie liter lub sylab do wyrazów z lukami.
- Przekształcanie sylab i wyrazów – poprzez różnorodne łączenie
sylab w wyrazy (np. sama– masa) i zmianę liter w wyrazach (np.
las – lis – los; lala – lata; data – tata – mata– łata).
- Dokonywanie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
wyrazów. W miarę poznawania kolejnych liter

przyporządkowanie każdej głosce odpowiadającej jej litery.
- Tworzenie sylab, wyrazów, zdań i tekstów z ruchomych liter
alfabetu, nalepek literowych, klocków i stempli literowych.
Wykorzystywanie napisów w zabawach, np. sklep,
kasa, budowla, zamek...
- Dopasowywanie napisów (wyrazów i zdań) do obrazków.
- Tworzenie z liter i całych wyrazów „podpisów” oraz tytułów
do obrazków i własnych prac plastycznych.
- Czytanie wyrazów, zdań i tekstów ze zrozumieniem ich treści.
Wykonywanie rysunków do odczytanych wyrazów i zdań.
- Zapamiętywanie wyglądu liter drukowanych małych i
wielkich – równoległe tworzenie tych samych wyrazów z liter
małych i z liter wielkich, np. las – LAS, bałwan – BAŁWAN.
Treści rozszerzające
1. Rozwiązywanie krzyżówek literowo-obrazkowych.
2. Czytanie tekstów o wyższym stopniu trudności.

15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
15.1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;
15.2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach
społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
15.3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
15.4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii
Europejskiej;
15.5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
Obszar: 15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Umiejętności i
wiadomości, którymi
powinny wykazywać
się dzieci pod koniec
wychowania
przedszkolnego.
15.1) wymienia imiona i
nazwiska osób bliskich,
wie, gdzie pracują,
czym się zajmują;

15.2) zna nazwę
miejscowości, w której
mieszka, zna ważniejsze
instytucje i orientuje się
w rolach społecznych
pełnionych przez ważne
osoby, np. policjanta,
strażaka;

Cele szczegółowe
Pięciolatki - Sześciolatki

Cele szczegółowe
Trzylatki -Czterolatki

- opowiada o członkach swojej najbliższej i dalszej
rodziny: mamie, tacie, siostrze, bracie,

- rozpoznaje i nazywa miejsce swojego
zamieszkania (dom, podwórko – bez nazywania ulicy)
- rozpoznaje budynek przedszkola
- dokładnie wskazuje miejsce swojego zamieszkania,
opowiada o swoim domu, podwórku , kolegach z
podwórka.
- nazywa swoje miasto,
- uczestniczy w przedszkolnych spotkaniach z
lokalnymi przedstawicielami: Policji, Straży Miejskiej,
Straży Pożarnej , Poczty itp.
- obserwuje zmiany zachodzące w najbliższym
otoczeniu (remonty ulic, powstawanie nowych
budynków, sklepów itp.)
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- opowiada o członkach swojej najbliższej i dalszej rodziny:
mamie, tacie, siostrze, bracie, babci, dziadku, cioci, wujku,
- podaje pełny adres zamieszkania,
- wykonuje samodzielnie drobne upominki
dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt,
- opowiada o rodzinnych tradycjach związanych z obchodami
świąt, uroczystości,
- opowiada o wydarzeniach rodzinnych,
- wypowiada się szczegółowo na temat pracy rodziców,
próbując pokazać ją za pomocą ruchu,
- uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach
edukacyjnych z najbliższymi, pełniąc rolę gospodarza,
- pełni rolę gospodarza podczas różnorodnych uroczystości
przedszkolnych z udziałem rodziny.
- nazywa swoje miasto, rozpoznaje i nazywa ulicę na której
mieszka oraz inne ulice w okolicy miejsca swojego
zamieszkania;
- interesuje się historią swojego miasta, słucha legend i
opowieści związanych z jego powstaniem i tradycjami
- pozna herb swojego miasta oraz legendę z nim związaną
- zna adres swojego przedszkola (ulica, numer)
- poznaje miejsca użyteczności publicznej, takich jak: szkoła,
przychodnia lekarska, apteka, poczta, komisariat policji, straż
pożarna. Pozna ich działalność na rzecz społeczności lokalnej,
posługuje się nazwami zawodów.
- odwiedza miejsca związanych z historią i tradycjami swojej
miejscowości, miejsca pamięci narodowej , muzeum, zabytki
- określa charakterystyczne cechy krajobrazu
swojego regionu,

- wskazuje na mapie swoje miasto i rzekę, nad którą leży,
oraz większe miasta regionu,
- tworzy obrazy, rysując i malując z natury w trakcie
wycieczek przyrodniczych po własnym regionie,
15.3) wie, jakiej jest
narodowości, że
mieszka w Polsce, a
stolicą Polski jest
Warszawa;

15.4) nazywa godło i
flagę państwową, zna
polski hymn i wie, że
Polska należy do Unii
Europejskiej;

-ogląda godło państwowe zawieszone w sali , jako stały
element dekoracji ,
- rozpoznaje godło i barwy narodowe ‘
- wykonuje chorągiewki, ozdabia nimi salę okazji
obchodów świąt państwowych
- słucha hymnu narodowego

15.5) wie, że wszyscy
ludzie mają równe
prawa.

- nabywa większą świadomość narodową: wie, że mówimy po
polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska (oficjalnie
Rzeczpospolita Polska)
- wskaże , na mapie stolicę Polski- Warszawę oraz największe
rzeki: Wisłę i Odrę
- pozna herb Warszawy- Syrenkę oraz legendę związaną z tą
postacią
- śpiewa I zwrotkę hymnu narodowego- rozumie ,że jest to
pieśń wszystkich Polaków , zachowuje odpowiednią postawę,
- poznaje większe miasta i regiony Polski w sposób pośredni
poprzez oglądanie widokówek, zdjęć , prezentacji
multimedialnych , filmów
- określa charakterystyczne cechy krajobrazu różnych
regionów Polski (góry, niziny, wyżyny, pojezierza, wybrzeże),
- tworzy prace plastyczne inspirowane pięknem krajobrazów
Polski,
- interesuje się wydarzeniami z życia kraju i społeczeństwa
(osiągnięcia sportowe, kulturalne)
- poznaje sławnych Polaków oraz ich osiągnięcia w
dziedzinach , w których się wsławili (np. M. Kopernik –
astronomia, F. Chopin- muzyka)
- poznaje miejsca, postacie i wydarzenia historyczne, mające
ważne znaczenie dla naszego kraju:
*słucha legendy związane z powstaniem państwa polskiego
„Lech, Czech , Rus” , „ O Piaście Kołodzieju”, „ O Popielu,
co go myszy zjadły” ;
*rozpoznaje na zdjęciach , obrazach – zamek Królewski,
Zamek na Wawelu, Pałac w Łazienkach;
*próbuje zrozumieć doniosłość świąt państwowych oraz
wydarzeń historycznych z nimi związanych ( ogłoszenie
Konstytucji 3 Maja, 11 listopada odzyskanie niepodległości.)
-aktywnie uczestniczy w zabawach dziecięcych
charakterystycznych dla innych państw Unii,
- rozróżnia flagi wybranych państw Unii,
- wskazuje na mapie niektóre kraje Unii.

- akceptuje w grupie dzieci innej narodowości, inicjując
wspólne zabawy,

Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób

organizacji procesu nauczania w grupie dzieci

trzyletnich - stanowi on opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji
celów programu „Mistrz zagadek”.

WRZESIEŃ
Tematy kompleksowe:
1. Nasze przedszkole – nasza grupa
2. Uczymy się samodzielności
3. Lubimy owoce
4. Lubimy warzywa
Tematy kompleksowe
1. Nasze przedszkole – nasza grupa
- Poznajemy naszą salę i łazienkę
- Poznajemy naszą nazwę grupy

Realizacja treści podstawy programowej
1. Kształtowanie umiejętności społecznych
dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i
w sytuacjach zadaniowych.
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Sytuacje edukacyjne
- Zabawa rozwijająca percepcję wzrokową - Czyj
to znaczek?
Nauczyciel układa przed dziećmi powiększone
obrazki znaczków rozpoznawczych. Dzieci

- Zwiedzamy przedszkole
- Kto nam pomoże
- Rozpoznajemy swoje znaczki
- Bawimy się zgodnie
- Uczymy się czarodziejskich słów
Cele szczegółowe:
- zapozna się z wyglądem i wyposażeniem sali,
kącikami, zabawkami umiejętnie korzysta z
nich
- rozpoznaje swój znaczek; określa, co
przedstawia; wskazuje miejsca, gdzie można
go zobaczyć

2. Uczymy się samodzielności
- Mamy już 3 latka
- Potrafimy samodzielnie jeść
- Dbamy o czystość
- Dbamy o porządek w szatni
- Ubieramy się samodzielnie
Cele szczegółowe:
- dostrzega potrzeby innych dzieci
- bawi się wybraną zabawką, wie, że należy
odłożyć ja po skończonej zabawie
- umyje ręce po zabiegach fizjologicznych,
przed i po posiłkach
- samodzielnie zjada posiłki
- samodzielnie rozbiera się,
- pozna sposób przewracania rzeczy na prawą
stronę

3. Lubimy owoce
- Poznajemy drzewa owocowe
- Co daje nam sad?
- Lubimy jeść owoce
- Zbieramy plony z sadu
- Lepimy owoce
Cele szczegółowe:
- rozpoznaje i nazywa wybrane owoce
- zrozumie konieczność zjadania owoców jako
źródła witamin , je owoce i warzywa
4. Lubimy warzywa
- Poznajemy dary z ogrodu
- Koszyk z warzywami
- Jesteśmy zdrowi bo jemy owoce i warzywa
- Oglądamy jarzynowy teatrzyk
- Zanim zjemy umyjemy

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby
rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
grzecznie zwraca się do innych w domu, w
przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w
społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz
w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w
sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać
skutki swoich zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i
nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują
się w trudniejszych warunkach, a także, że nie
należy wyszydzać i szykanować innych;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię,
nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu
można podawać takie informacje

1. Kształtowanie umiejętności społecznych
dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i
w sytuacjach zadaniowych.
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby
rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
grzecznie zwraca się do innych w domu, w
przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w
społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz
w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w
sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać
skutki swoich zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i
nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują
się w trudniejszych warunkach, a także, że nie
należy wyszydzać i szykanować innych;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię,
nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu
można podawać takie informacje
2. Kształtowanie czynności
samoobsługowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i
porządku.
1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz
umyć zęby;
2) właściwie zachowuje się przy stole podczas
posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
3) samodzielnie korzysta z toalety;
4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o
osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub
kradzież;
5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie
sprawności fizycznej dzieci.
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się
w zasadach zdrowego żywienia;

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie
sprawności fizycznej dzieci.
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się
w zasadach zdrowego żywienia;
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rozpoznają przedmioty, które się na nich znajdują,
nazywają je. Kolejno odszukują
obrazki swoich znaczków wśród innych i układają
przed sobą. Nauczyciel rytmizuje nazwy
przedmiotów znajdujących się na poszczególnych
znaczkach. Dziecko, które
rozpozna nazwę swojego znaczka, podnosi go do
góry.
Zabawa rozwijająca zmysł dotyku - Co to za
zabawka?
Dzieci nazywają zabawki zgromadzone przed
nauczycielem. Dotykają każdej z nich i określają,
czy jest: miękka, twarda, mała, duża. Następnie
nauczyciel zawiązuje chętnemu dziecku oczy i
podaje mu do rąk widzianą wcześniej zabawkę.
Dziecko poprzez dotyk odgaduje, jaką zabawkę
trzyma w ręce.
Zabawa słuchowa Podaj zabawkę która, wydaje
głos… np. brum, brum (samochód), uu, uu
(płaczące lale), tu tu tu (trąbka)
Zabawa „O czym mówię?”- nauczycielka opisuje
zabawkę, dziecko wskazuje opisywaną zabawkę.
Ćwiczenia słuchowe - Zasypianie, przebudzanie.
Dzieci zajmują miejsca w rożnych częściach sali.
Przykucają, zamykają oczy i udają, że śpią.
Sygnałem do przebudzenia jest dla nich dźwięk, np.
brzęk pęku kluczy. Kiedy dzieci usłyszą dźwięk
wydawany przez klucze, budzą się, otwierają oczy,
podnoszą się
i przeciągają. Kiedy usłyszą inny dźwięk, nie budzą
się.
Zabawa pantomimiczna - Co lubię robić?
Nauczyciel, a następnie chętne dzieci, pokazuje
ruchem, gestem, mimiką czynności, które
najbardziej lubi wykonywać. Dzieci odgadują, co to
za czynności. Nauczyciel pyta, czy inne dzieci też
lubią robić to, co pokazująca osoba. Podkreśla, że
wiele osób może lubić to samo.
lub
Zabawa naśladowcza „Co robię w przedszkolu?”.
Nauczycielka wykonuje różne czynności ( mycie
rąk, czesanie włosów,, picie mlek , itp.), dzieci
próbują je odgadnąć

Zabawa dydaktyczna Gdzie schowało się jabłko?
Dzieci odwracają się tyłem do nauczyciela, który w
tym czasie chowa jabłko (maskotkę lub wykonane z
tworzywa). Dzieci szukają jabłka. Po odnalezieniu –
określają miejsce, w którym było schowane,
prawidłowo używając przyimków.
Ćwiczenie spostrzegawczości Owocowe puzzle.
Dzieci układają, pocięte na dwa lub trzy kawałki,
papierowe warzywa (wycięte z kolorowego
papieru i naklejone na karton), nazywają je.
Zagadki dotykowe Co to za warzywo?
Nauczyciel pokazuje dzieciom warzywa. Dzieci
oglądają je, dotykają, nazywają.
Nauczyciel zakrywa dzieciom oczy, a następnie
podaje im do rąk warzywa. Dzieci, za pomocą
dotyku i po zapachu, próbują odgadnąć, co trzymają
w ręce.

Zabawa Czyj to cień?
Nauczyciel odsłania obrazki przedstawiające cienie
owoców lub warzyw. Dzieci rozpoznają, jakie
owoce lub warzywa one przedstawiają.
Ćwiczenie spostrzegawczości Ukryte warzywa.
Nauczyciel stopniowo odsłania fragmenty
obrazków. Dzieci odgadują, jakie warzywa one
przedstawiają.

Cele szczegółowe:
- rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa
- zapamięta znaczenie warzyw dla zdrowie,
przezwycięży uprzedzenie do niektórych
warzyw
- pamięta o myciu warzyw i owoców przed
spożyciem

PAŹDZIERNIK
Tematy kompleksowe:
1. Jesień w parku
2. Przejęcie przez ulicę
3. Jeż Tuptuś
4. Wiewiórka Ruda Kitka
Tematy kompleksowe
1. Jesień w parku
- Co to jest park?
- Dary jesieni z parku
- Jakie drzewa rosną w parku?
- Jak dzieci mogą dbać o park?
- Jesienne drzewo
- Rozwiązujemy zagadki i jesieni

Treści z postawy programowej
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o
bezpieczeństwo własne oraz innych.
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu
się po drogach i korzystaniu ze środków
transportu;
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi,
roślin oraz zwierząt i unika ich;

Cele szczegółowe:
- pozna słowo park
- pozna charakterystyczne cechy jesieni (kolorowe
liście, kasztany, żołędzie..)
- zaobserwuje charakterystyczne zmiany w
przyrodzie
- rozpoznaje kształty liści, dopasowuje je do
odpowiednich obrazków; wymienia nazwy
wybranych drzew
- dowie się ze należy dbać o czystość w parku
- nabierze umiejętności uważnego słuchania
tekstów zagadek, utrwali i wzbogaci wiadomości o
jesieni w parku
2. Przejęcie przez ulicę
- Obserwujemy ruch uliczny
- Przechodzimy przez jezdnię
- Jak podróżujemy?
- Spotkanie z policjantem
- Gdzie wolno nam się bawić.
Cele szczegółowe:
- zaobserwuje jadące pojazdy oraz pieszych
przechodzących przez ulicę
- pozna sposób przechodzenia przez jezdnię
- pozna różne środki lokomocji na lądzie, na
wodzie i w powietrzu
- nazwie pojazdy poruszające się na drogach
- pozna wygląd policjanta oraz czynności przez
niego wykonywane
- dowie się gdzie można bezpiecznie się bawić

3.Jeż Tuptuś
- Poznajemy życie jeża
- Jeżyk Tuptuś
- Szukamy jeża
- Lepimy Tuptusia
- Co robi jeż jesienią?

1. Kształtowanie umiejętności
społecznych dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych.
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię,
nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu
można podawać takie informacje
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o
bezpieczeństwo własne oraz innych.
1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji
zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc,
umie o nią poprosić;
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu
się po drogach i korzystaniu ze środków
transportu;
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi,
roślin oraz zwierząt i unika ich;
4) wie, że nie może samodzielnie zażywać
lekarstw i stosować środków chemicznych
(np. środków czystości);
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie
organizować sobie czas wolny w
przedszkolu i w domu; ma rozeznanie,
gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie
nie.
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
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Sytuacje edukacyjne
Zagadki słuchowe Co słyszysz?
Nauczyciel odtwarza nagrania (np. szumu drzew na
wietrze, padającego deszczu, śpiewu ptaków).
Dzieci odgadują, co wydaje takie odgłosy.
Zabawa rozwijająca percepcję wzrokową Z
którego drzewa są te listki?
Nauczyciel odsłania obrazki gałązek z listkami:
dębu, kasztanowca i klonu. Podaje nazwy drzew, z
jakich pochodzą gałązki. Dzieci je powtarzają.
Zwraca uwagę na rożny kształt znajdujących się na
nich liści. Dzieci wybierają z pudełka liście.
Układają je pod odpowiednimi obrazkami.
Powtarzają nazwy drzew, z jakich pochodzą
wybrane liście.
Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Ukryte
listki”. Dzieci siedzą na dywanie tyłem do
nauczyciela, który chowa na umówionej przestrzeni
kartonowe listki (3 lub więcej) w taki sposób, aby
były trochę widoczne (wcześniej pokazuje listki
dzieciom). Na sygnał dzieci rozchodzą się po sali i
szukają listków, starając się zapamiętać, w jakich
miejscach były ukryte.
Ćwiczenia słuchowe „Na ulicy?”. Dzieci słuchają
odgłosy wydawane przez pojazdy z magnetofonu
rozpoznają je i nazywają pojazdy następnie wskaże
jego sylwetę na tablicy.
Zabawa słuchowa „Pojazdy”. Nauczyciela rozdaje
dzieciom pojazdy lub ilustracje przedstawiające
(samochód osobowy, traktor, motocykl, karetkę
pogotowia). Następnie na śladuje głos jednego z
tych pojazdów. Dziecko, które stwierdzi ze taki głos
wydaje jego pojazd podchodzi do nauczycielki.
Zabawa „Magiczny worek” Do worka
nauczycielka chowa pojazdy . Dziecko poprzez
włożenie rączki na podstawie dotyku odgaduje, co
to jest, nazywa zabawkę, a potem wyjmuje i
patrzymy czy się nie pomyliło.

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość
„Zwierzątka i ich cienie”. Dzieci dopasowują
obrazki wybranych leśnych zwierząt do obrazków
ich cieni.
Zabawa „Gdzie jest Tuptuś?”. Nauczycielka

Cele szczegółowe:
- naśladuje leśne odgłosy
- pozna wygląd i zwyczaje jeża
- rozpoznaje jeża wśród zwierząt
- dowie się o zachowaniu jeża w naturalnym
środowisku, powie jak wygląda jeż
4. Wiewiórka Ruda Kitka
- Gdzie mieszka wiewiórka?
- Poznajemy wygląd wiewiórki
- Lepimy przysmaki dla rudej wiewiórki
- Słuchamy odgłosy z lasu
-Malujemy wiewiórkę Ruda Kitkę
Cele szczegółowe:
- wie, w jaki sposób wiewiórka przygotowuje się
do zimy (gromadzi zapasy)
- pozna zwyczaje i zachowanie się wiewiórki,
- dowie się co lubi jeść wiewiórka

rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

schowa przed dziećmi jeża. Zadaniem dzieci jest
odszukanie jeża i określenie gdzie był schowany
(na, pod, za).

Zagadki słuchowe „Co to za odgłosy?”
Dzieci słuchają nagrań: szumu drzew, padającego
deszczu, śpiewu ptaków, mruczenia niedźwiedzia.
Próbują rozpoznać dźwięki i dopasować do nich
obrazki.
Zabawa rozwijająca zmysł dotyku „Co ukryło się
w dziupli?”. Nauczyciel przygotowuje tekturowy
pień drzewa z dziuplą (nacięty otwór, aby dzieci
mogły wkładać ręce). Przypomina dzieciom, jak
nazywa się mieszkanie wiewiórki. Dzieci dotykają
przedmiotów przygotowanych przez nauczyciela,
nazywają je. Nauczyciel chowa przedmioty do
dziupli. Chętne dzieci podchodzą, wkładają rękę do
dziupli. Nauczyciel podaje im z drugiej strony znane
przedmioty. Za pomocą dotyku dzieci odgadują,
co to za przedmiot.
Zabawa „Czarodziejski worek”. W worku
nauczycielka umieszcza orzechy, kasztany żołędzie ,
szyszki. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie po dotyku
owoców .

LISTOPAD
Tematy kompleksowe:
1. Nasi przyjaciele: pies i kot
2. Kaprysy jesiennej pogody
3. Skrzydlaci podróżnicy
4. Nasze zabawki

Tematy kompleksowe
1. Nasi przyjaciele: pies i kot
- Poznajemy przygodę Kundelka
- Lepimy miseczkę dla pieska
- Jak opiekujemy się pieskiem
- Rysujemy pieski
- Poznajemy wygląd kotka
- Co lubi jeść kotek
- Poznajemy kłopot Mruczka
- Idzie kotek
Cele szczegółowe:
- pozna rolę psa i kota, jaką pełni w życiu
człowieka
- wie jak wygląda pies i kot
- wie, w jaki sposób należy dbać o domowe
zwierzęta
- dowie się jak można opiekować się chorym
zwierzątkiem i nie krzywdzić ich

2. Kaprysy jesiennej pogody
- Jakie zmiany atmosferyczne spotykamy za
oknem?
- Ubieramy się na deszczową pogodę.
- Kto lubi deszcz?
- Liczymy parasolki, kropelki i chmurki.
- Rozwiązujemy zagadki
Cele szczegółowe:
- nazwie znane zjawiska atmosferyczne (wiatr,
deszcz, burza, zimno)
- dowie się jak powinno się ubrać na deszczową

Treści z postawy programowej
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

2. Kształtowanie czynności
samoobsługowych, nawyków
higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu
i porządku.
1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz
umyć zęby;
2) właściwie zachowuje się przy stole
podczas posiłków, nakrywa do stołu i
sprząta po sobie;
3) samodzielnie korzysta z toalety;
4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o
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Sytuacje edukacyjne
Ćwiczenia słuchowe „Kto przyszedł do
przedszkola?”. Każde dziecko otrzymuje obrazki
przedstawiające zwierzęta: psa, kota. Dzieci
rozpoznają i nazywają zwierzęta. Następnie słuchają
nagranych głosów zwierząt domowych, rozpoznają
te zwierzęta (kot, pies). Wskazują odpowiednie
obrazki.
Ćwiczenie spostrzegawczości „Ukryte zwierzęta”.
Nauczyciel odsłania obrazek. Dzieci oglądają go i
wyszukują zwierzęta, które się na nim ukryły, np.:
pies, kot.
Zabawa „Jaki kotek się ukrył?”. Nauczycielka
ustawia w rzędzie 4 kotki różniące się wielkością i
kolorem (czarne białe, rude , w łatki). Dzieci lub
wyznaczone dziecko odwracają się. W tym czasie
nauczycielka chowa jednego z kotków. Następnie
dziecko mówi jaki kotek się ukrył. Trudniejsza
wersja dzieci określają jakiej wielkości i koloru, np.
duży kotek w łatki, mały kotek rudy itp.
Zabawa słuchowa „Czyj to głos?. Nauczycielka
naśladuje głos psa lub kotka, dzieci odgadują. Mogą
też słuchać odgłosów z magnetofonu.
Zagadki słuchowe „Padający deszcz”.
Dzieci słuchają odgłosów padającego deszczu;
określają, z jaką intensywnością pada. Naśladują
odgłos padającego deszczu poprzez stukanie
palcami w gazetę z rożnym natężeniem.
Ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku „Ukryty
przedmiot”. Dzieci dotykają przykrytych chustą
kaloszy – próbują odgadnąć, jaki przedmiot jest pod
nią ukryty. Oglądają kalosze przyniesione przez
nauczyciela. Omawiają ich wygląd. Wyjaśniają, do
czego służą; wypowiadają się (zachęca nauczyciel)
na temat posiadanych kaloszy i spacerów w nich po

pogodę
- wie, co może ochronić nas przed deszczem
(parasol, peleryna, kalosze)
- wie, że należy się ubrać odpowiednio do pogody
- wysłucha treść zagadki, skojarzy treść z
obrazkiem, wyszuka go

3. Skrzydlaci podróżnicy
- Dokąd odleciały ptaki?
- Czy szpaki odlatują do ciepłych krajów?
- Wyklejamy jaskółkę
- Jakie ptaki u nas zimują?
- Co wiem o ptakach?
Cele szczegółowe:
- pozna ptaki odlatujące do ciepłych krajów
- pozna wygląd i sposób życia szpaka, bociana,
jaskółki,
- pozna patki które u nas zimują (wróbel, sikorka)
- zrozumie konieczność opiekowania się ptakami
pozostającymi w kraju
4. Nasze zabawki
- Dzielimy się zabawkami
- Jestem prawdziwym przedszkolakiem
- Dbamy o nasze zabawki
- W sklepie z zabawkami
- Moja ulubiona zabawka
Cele szczegółowe:
- akceptuje prawo innych dzieci do zabawy,
weźmie udział w zabawie
- dowie się o skutkach niewłaściwej zabawyzabieranie zabawek kolegom i wyrządzanie im
krzywdy
- przyzwyczai się do korzystania z zabawie i
sprzętu zgodnie z ustalonymi regułami
- pozna skutki niewłaściwego obchodzenia się
zabawkami
- uszanuje prawo wszystkich dzieci do zabawek i
do zabawy

osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie
lub kradzież;
5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu
istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń.
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska
atmosferyczne charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku; podejmuje
rozsądne decyzje i nie naraża się na
niebezpieczeństwo wynikające z pogody,
np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy,
nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca
pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie
padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się
do podawanych informacji w miarę swoich
możliwości.
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
1. Kształtowanie umiejętności
społecznych dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych.
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby
rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
grzecznie zwraca się do innych w domu, w
przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w
społeczności dziecięcej (stara się
współdziałać w zabawach i w sytuacjach
zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w
sytuacjach życiowych i próbuje
przewidywać skutki swoich zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem
i nie należy dokuczać dzieciom, które
wychowują się w trudniejszych warunkach,
a także, że nie należy wyszydzać i
szykanować innych;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię,
nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu
można podawać takie informacje
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kałużach.
Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Co do
siebie nie pasuje?”. Nauczyciel układa przed
dziećmi obrazki kaloszy złożone z dwóch rożnych
połówek.
Dzieci wskazują, co do siebie nie pasuje. Próbują
wyjaśnić, dlaczego. Układają obrazki kaloszy
prawidłowo.

Zabawa „Który ptaszek zmienił miejsce?”.
Nauczycielka przypina na tablicy sylwety
poznanych ptaków (jaskółka, bocian, szpak).
Zadaniem dzieci jest zapamiętanie miejsca ptaszka.
Ćwiczenia słuchowo – wzrokowe „Głosy
ptaków”. Dzieci słuchają ptasie głosy odtwarzane z
magnetofonu , wskaże odpowiedni obrazek ptaka na
tablicy, nazwie go.

Zabawa rozwijająca umiejętność uważnego
słuchania i dostrzegania charakterystycznych
cech w wyglądzie „O której lalce mówię?”
Nauczyciel układa przed dziećmi trzy lalki różniące
się między sobą wielkością i ubiorem. Dzieci nadają
lalkom imiona, omawiają (z pomocą nauczyciela)
ich wygląd. Następnie nauczyciel opowiada o
wybranej lalce i zadaje dzieciom pytanie: O której
lalce mówię? Dzieci wskazują lalkę i uzasadniają
swój wybór. (Zabawę można powtarzać, opisując
wygląd wybranych dzieci).
Zabawy dydaktyczne rozwijające zmysły Nasze
ulubione zabawy.
„W co lubimy się bawić?”
Dzieci wypowiadają się na temat wspólnych zabaw
z rodzicami i rodzeństwem w domu.
„Co to za zabawka?”
Nauczyciel kolejno wkłada do pudła z otworem
wielkości dziecięcej ręki zabawki różniące się
kształtem (wcześniej dotykane przez dzieci). Dzieci
wkładają do pudła rękę i za pomocą dotyku
rozpoznają, co się w nim znajduje.
• Która zabawka zniknęła?
Nauczyciel układa przed dziećmi kilka zabawek.
Dzieci nazywają je, a następnie odwracają się tyłem
do nauczyciela, który w tym czasie chowa jedną
zabawkę (następnie dwie lub trzy zabawki). Dzieci
odgadują, które zabawki zniknęły.
• Co wydaje taki dźwięk?
Nauczyciel demonstruje dzieciom, jakie dźwięki
wydają przedmioty, np. ugniatana folia, poruszany
pęk kluczy, darta gazeta, dwa drewniane klocki
uderzane o siebie. Następnie chowa się za
parawanem, porusza przedmiotami tak, aby
wydawały dźwięki. Dzieci odgadują, jaki przedmiot
wydaje dany dźwięk.
- Ćwiczenie spostrzegawczości „Gdzie ukryła się
piłka?” Dzieci oglądają obrazki. Szukają na nich
miejsc, w których ukryła się piłka. Określają te
miejsca, stosując odpowiednie przyimki (za, pod,
nad, obok).

GRUDZIEŃ
Tematy kompleksowe:
1. Poznajemy swoje ciało
2. Choinka w przedszkolu (2 tygodnie)
3. Świąteczne wspomnienia

Tematy kompleksowe
1.Poznajemy swoje ciało
- Poznajemy swoje ciało
- Moja buzia
- Moje oczy
- Moje uszy
- Moje ręce
Cele szczegółowe:
- prawidłowo wskazuje i nazywa wybrane części
ciała
- pozna i odtworzy charakterystyczne cechy twarzy
wesołej i smutnej
- dowie się ze oczy poznają świat, co chroni oczy
(powieki), nazwie kolor oczu kolegi
- pozna rolę uszu w życiu człowieka i ich ochrona
(hałas)
- wie do czego służą ręce i dlaczego są nam
potrzebne

2. Choinka w przedszkolu
- Poznajemy tradycje świąteczne
- Ubieramy zielonego gościa
- Ozdabiamy choinkę
- Bawimy się przy choince
- Bombki choinkowe
- Czekamy na Mikołaja
- Mój wymarzony prezent
- Robimy ozdoby świąteczne
- Wigilia w przedszkolu
- Świąteczne nastroje
Cele szczegółowe:
- pozna tradycje świat Bożego Narodzenia
(wysyłanie kart z życzeniami, ubieranie choinki,
prezenty pod choinką
- pozna różne ozdoby choinkowe
- ubiera wspólnie z innymi choinkę

Treści z postawy programowej
1. Kształtowanie umiejętności
społecznych dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych.
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby
rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
grzecznie zwraca się do innych w domu, w
przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w
społeczności dziecięcej (stara się
współdziałać w zabawach i w sytuacjach
zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy,
stara się mówić poprawnie pod względem
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym
i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno,
dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe
fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o
ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi o swoich
potrzebach i decyzjach.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu
czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i
swojego otoczenia.
1) przewiduje, w miarę swoich możliwości,
jakie będą skutki czynności
manipulacyjnych na przedmiotach
(wnioskowanie o wprowadzanych i
obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób
(klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu:
to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a
te są inne;
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i
próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o
bezpieczeństwo własne oraz innych.
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie
organizować sobie czas wolny w
przedszkolu i w domu; ma rozeznanie,
gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie
nie.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu
czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i
swojego otoczenia.
1) przewiduje, w miarę swoich możliwości,
jakie będą skutki czynności
manipulacyjnych na przedmiotach
(wnioskowanie o wprowadzanych i
obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób
(klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu:
to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a
te są inne;
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i
próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
9. Wychowanie przez sztukę – różne
formy plastyczne.
1) przejawia, w miarę swoich możliwości,
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Sytuacje edukacyjne
Ćwiczenia słuchowe „Zgadnij, kto cię woła”.
Chętne dziecko odwraca się tyłem do grupy i
próbuje odgadnąć, kto wypowiada jego imię lub
słowa powitania, np. Dzień dobry. Jeśli odgadnie,
zamienia się miejscem z tą osobą.
Ćwiczenie spostrzegawczości „Odszukaj drugą
połowę” Nauczyciel układa przed dziećmi rozcięte
symetrycznie na połowy sylwety: laleczki, misia,
pajacyka. Dzieci odszukują drugie połowy sylwet,
dokładają je. Nauczyciel zwraca uwagę na
występowanie symetrycznych części ciała. Dzieci
odszukują je u siebie.

Ćwiczenie spostrzegawczości „Takie same
bombki”. Dzieci wyszukują na obrazku takie same
bombki (ćwiczenia indywidualne).
Zabawa dydaktyczna „Świąteczne symbole”.
Nauczyciel rozkłada przed dziećmi obrazki. Dzieci
wybierają te, które kojarzą im się ze świętami
Bożego Narodzenia, np. szopka, choinka, bombki,
opłatek, gwiazda.

- dowie się o pisaniu listu do św. Mikołaja oraz
kiedy na święta otrzymuje się prezenty
- pozna przebieg przygotowań do wieczerzy
wigilijnej
pozna tradycję włożenia sianka pod obrus, złożenia
życzeń kolegom i koleżankom dzieląc się
opłatkiem
- włączy się do śpiewania kolęd

3. Świąteczne wspomnienia
- Mój prezent od Mikołaja
- Zabawy z Nowym Rokiem
- Leci z nieba puszek
- Życzenia noworoczne
Cele szczegółowe:
-podzieli się wspomnieniami i wrażeniami nt
minionych świąt,
- dowie się o tradycji witania Nowego Roku

zainteresowanie wybranymi zabytkami i
dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami
ludowymi ze swojego regionu;
2) umie wypowiadać się w różnych
technikach plastycznych i przy użyciu
elementarnych środków wyrazu (takich jak
kształt i barwa) w postaci prostych
kompozycji i form konstrukcyjnych;
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem,
rzeźbą i architekturą (także architekturą
zieleni i architekturą wnętrz)
9. Wychowanie przez sztukę – różne
formy plastyczne.
1) przejawia, w miarę swoich możliwości,
zainteresowanie wybranymi zabytkami i
dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami
ludowymi ze swojego regionu;
2) umie wypowiadać się w różnych
technikach plastycznych i przy użyciu
elementarnych środków wyrazu (takich jak
kształt i barwa) w postaci prostych
kompozycji i form konstrukcyjnych;
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem,
rzeźbą i architekturą (także architekturą
zieleni i architekturą wnętrz)

Zabawa „Kto otrzymał ten prezent?”.
Nauczycielka po wcześniejszej rozmowie o
otrzymanych prezentach. Opisuje wygląd prezentu –
jego charakterystyczne cechy. Dziecko , które wie o
jakim prezencie mówi nauczycielka daje odpowiedź.

STYCZEŃ
Tematy kompleksowe:
1. Zawitała do nas zima
2. Zimowe zabawy na śniegu
3. Święto Babci i Dziadka
4. Jestem dobrym kolegą

Tematy kompleksowe
1. Zawitała do nas zima
- Oglądamy zimowe krajobrazy
- Malujemy śnieżynki
- Wykonujemy drzewa zimowe
- Jak ubieramy się zimą?
Cele szczegółowe:
- wymienia wybrane oznaki zimy
- dowie się że na każdym zimowym obrazku jest
śnieg
- pozna właściwości śniegu i lodu, obserwuje co się
dzieje ze śniegiem i lodem w ciepłym
pomieszczeniu
- wie, jak ubieramy się zimą
- wymieni części ubrania zimowego
- zrozumie konieczność dostosowania ubioru do
pogody, temperatury i pory roku
2. Zimowe zabawy na śniegu
- Malujemy bałwanka
- Poznajemy sprzęt do zabaw zimowych
- Na sankach
- Niebezpieczne zabawy zimowe
- Zimowy obrazek
Cele szczegółowe:
- pozna zabawy zimowe (jazda na sankach,
nartach, łyżwach, rzucanie kulkami, lepienie
bałwana
- zrozumie relacje przyczynowo- skutkowe (górka,
sanki, droga, samochód , wypadek)
- pozna miejsca niebezpiecznych zabaw i ich
skutki
- zrozumie jakie skutki przynoszą zabawy w
nieodpowiednich miejscach

Treści z postawy programowej
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu
istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń.
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska
atmosferyczne charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku; podejmuje
rozsądne decyzje i nie naraża się na
niebezpieczeństwo wynikające z pogody,
np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy,
nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca
pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie
padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się
do podawanych informacji w miarę swoich
możliwości.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o
bezpieczeństwo własne oraz innych.
1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji
zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc,
umie o nią poprosić;
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu
się po drogach i korzystaniu ze środków
transportu;
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie
organizować sobie czas wolny w
przedszkolu i w domu; ma rozeznanie,
gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie
nie.
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Sytuacje edukacyjne
Zabawa „Co pasuje do tego konturu?”.
Dzieci otrzymują kartoniki z konturami
przedmiotów (po kilka tego samego rodzaju).
Poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym na
tamburynie. Podczas przerwy w grze odszukują
obrazki przedmiotów, których kontury otrzymały
(np. bałwan, domek, choinka,
sanki, rękawiczki), i ustawiają się obok nich.
Podczas powtórzenia zabawy dzieci
zamieniają się kartonikami.
Zabawa „ Co pasuje do siebie?”. Nauczycielka
rozkłada sylwety garderoby na dywanie. Zadaniem
dzieci jest odszukanie obrazków, które pasują do
pory roku – zimy. Dziecko wybiera rękawiczki,
szalik, czapkę, kozaki,
Zabawa pantomimiczna „Uczucia bałwanka”.
Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki bałwanków
wyrażających rożne stany emocjonalne.
Dzieci oglądają obrazki, próbują określić, jak czuje
się dany bałwanek, a następnie, za pomocą mimiki i
gestów, pokazują minę tego bałwanka. Np. wesoły
bałwanek, smutny, przestraszony, zdziwiony, zły.
Zabawa „O jakim obrazku mówiłam?” . Na
tablicy przypięte są obrazki przedstawiające obrazki
zimowe. Nauczycielka opisuje obrazek a dziecko
wskazuje o jakim obrazku mówiła.

3. Święto Babci i Dziadka
- Składamy życzenia
- Upominek dla Babci i Dziadka
- Pomagamy dziadkom
- Dziękujemy dziadkom za miłość i serce
- słuchamy bajek o Babciach
Cele szczegółowe:
- wie jak można sprawić miła niespodziankę
dziadkom- opowie o swoim dziadku i babci
- zrozumie że z szacunkiem należy odnosić się do
dziadków
4. Jestem dobrym kolegą
- Poznajemy czarodziejskie słowa
- Odróżniamy złe i dobre zachowania
- Naśladujemy wesołą Ludwikę
- Jak możemy pomóc innym
- Jak to miło i wesoło, gdy koledzy są w około
Cele szczegółowe:
- rozumie znaczenie słów: proszę, dziękuję,
przepraszam
- wie kto to jest przyjaciel
- bawi się wspólnie z kolegami
- zrozumie słowa: dobroć, koleżeńskość i przyjaźń
- dowie się jak można pomóc innym mniejszym ,
słabszym
- zrozumie, że trzeba pomagać innym

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko
widzem i aktorem.
1) wie, jak należy się zachować na
uroczystościach, np. na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

Ćwiczenia słuchowe połączone z oddechowymi
„Co gotuje moja babcia?”. Nauczycielka za
zasłonką zgromadziła (garnek, łyżki, widelce, talerz
itp.). Dzieci nazywają naczynia, których dźwięk
usłyszą. Kojarzy dźwięk z naczyniem. Nazywa
opisane warzywa, dmucha na wyimaginowaną zupę.
Zabawa pantomimiczna „Co robi dziadek i
babcia?”. Nauczycielka naśladuje czynności
wykonywane przez babcie lub dziadka. Pozostałe
dzieci nazywają naśladowane czynności. Mogą też
naśladować dzieci, wtedy nauczycielka na ucho
mówi jaką czynność ma naśladować.

1. Kształtowanie umiejętności
społecznych dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych.
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby
rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
grzecznie zwraca się do innych w domu, w
przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w
społeczności dziecięcej (stara się
współdziałać w zabawach i w sytuacjach
zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w
sytuacjach życiowych i próbuje
przewidywać skutki swoich zachowań;
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o
bezpieczeństwo własne oraz innych.
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie
organizować sobie czas wolny w
przedszkolu i w domu; ma rozeznanie,
gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie
nie.

Zabawa „Co do siebie pasuje?”.
Nauczyciel rozkłada w rożnych miejscach sali duże
obrazki przedstawiające znane dzieciom przedmioty.
Każde dziecko losuje mały obrazek, na którym
narysowany jest przedmiot pasujący do jednego z
dużych obrazków. Zadanie dzieci polega na
odszukaniu odpowiedniego dużego obrazka,
ustawieniu się przy nim i uzasadnieniu swojego
wyboru.
Przykładowe obrazki: wazon – kwiatek, łyżka –
widelec, samochód – opona, wiaderko
– łopatka, drzewo – liść, kubek – szczoteczka do
zębów.
Zabawa pantomimiczna „Moja ulubiona zabawa
w przedszkolu”. Dziecko naśladuję czynności
odzwierciedlające ulubioną zabawę, oraz czynności
sprawiające mu przyjemność.

LUTY
Tematy kompleksowe:
1. Zabawa karnawałowa w przedszkolu
2. Jak zwierzęta radzą sobie w zimie
3. Ferie
4. Ferie
Tematy kompleksowe
1. Zabawa karnawałowa w przedszkolu
- Co to jest karnawał?
- Karnawałowe ozdoby
- Bal w przedszkolu dzisiaj
- Jak było na balu
- Liczymy pary taneczne
Cele szczegółowe:
- dowie się co oznacza słowo karnawał
- pozna nazwy ozdób dekoracyjnych i elementów
służących do przebierania się i ozdabiania sali
balowej
- nazwie kostiumy i ich cechy rozpoznawcze
- spróbuje opisać wygląd przebierańca
2. Jak zwierzęta radzą sobie w zimie
- Mieszkańcy lasu
- Poznajemy pracę pana leśniczego
- Jak dzieci pomagają zwierzętom zimą?
- Paśnik dla zwierząt
- Co nam daje las?
Cele szczegółowe:
- nazwie znane mu zwierzęta leśne
- pozna wygląd leśniczego i jego pracę na rzecz
lasu
- dowie się jak dzieci mogą pomagać zwierzętom
w okresie zimy

Treści z postawy programowej
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko
widzem i aktorem.
1) wie, jak należy się zachować na
uroczystościach, np. na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2) odgrywa role w zabawach
parateatralnych, posługując się mową,
mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać
się rekwizytami (np. maską).

12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
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Sytuacje edukacyjne
Zabawa „Kto przybył na bal?”. Nauczycielka
pokazuje ilustracje przebierańców a dzieci nazywają
przebraną postać.
Zabawa „Doszukaj taki sam kotylion”. Na
dywanie rozłożone są kotyliony. Dziecko wybiera
sobie jeden i szuka takiego samego wśród innych.

Zabawa „Jakiego zwierzątka brakuje?” . Na
dywanie są ustawione postacie zwierząt leśnych.
Dzieci nazywają wskazane zwierzątko. Następnie
jedno chętne dziecko odwraca się a nauczycielka
zabiera jedno zwierzątko. Zadaniem dziecka jest
podanie nazwy zwierzątka, którego brakuje.
Zabawa „Kto był przy paśniku?”. Nauczycielka
pokazuje dzieciom zwierzęta i ich ślady, po
omówieniu zawiesza obrazek na tablicy ( z boku) na
środku tablicy przypina obrazek z paśnikiem i
śladami zwierząt. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie
śladu i dopasowanie go do danego –zwierzęcia.

- dowie się co lubi sarna , dzik, zajączek oraz ptaki
- dowie się jakie zwierzątka można spotkać przy
panisku
- dowie się co nam daje las

MARZEC
Tematy kompleksowe:
1. Kto mieszka w akwarium?
2. Kobiety małe i duże
3. Obserwujemy oznaki wiosny
4. Żegnaj zimo – witaj wiosno!
Tematy kompleksowe
1.Kto mieszka w akwarium?
- Nasze akwarium
- Karmimy rybki
- Malujemy rybki
- Bawimy się z rybkami
- Co wiemy o rybkach?
Cele szczegółowe:
- pozna wygląd akwarium i umieszczony w nim
sprzęt (grzałka, filtr, termometr)
- pozna mieszkańców akwarium – rybki
- dowie się o konieczności dbania o rybki
- pozna niektóre gatunki rybek (welon, bojownik,
mieczyk)
- zauważa różnicę w wyglądzie ryb (wielkość,
ubarwienie , płetwy)
2. Kobiety małe i duże
- Co robi pani woźna?
- Nasze kucharki
- Święto dużych i małych dziewczynek
- Nasza Pani
- Co wiemy o poznanych zawodach?
Cele szczegółowe:
- rozpozna po wyglądzie i akcesoriach panie
wykonujące poznane zawody (woźną, kucharkę,
nauczycielkę)
- zrozumie użyteczność pracy woźnej, kucharek,
nauczycielek przedszkola
- wie, jakie akcesoria potrzebuje woźna, kucharka,
nauczycielka przedszkola
- naśladuje czynności wykonywane przez poznane
zawody

3.Obserwujemy oznaki wiosny
- Żegnamy bałwanka
- Malujemy marcowe słonko
- Szaro – bure kotki
- Pierwsze kwiaty wiosenne
- Szukamy wiosny
Cele szczegółowe:
- pozna charakterystyczne oznaki wczesnej wiosny:
(, topnienie śniegu i lodu, bazie kotki, pierwsze
kwiaty wiosenne (przebiśnieg, krokus), pierwsze
ptaki (bocian)
- dowie się o wpływie ocieplenia na topnienie
śniegu i lodu
- dostrzeże wpływ mocniej grzejącego słońca
- wskaże oznaki wiosny na obrazkach
- chętnie szuka oznak wiosny na spacerze,
obserwuje przyrodę

Treści z postawy programowej
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i
patriotyczne.
1) wymienia imiona i nazwiska osób
bliskich, wie, gdzie pracują, czym się
zajmują;
2) zna nazwę miejscowości, w której
mieszka, zna ważniejsze instytucje i
orientuje się w rolach społecznych
pełnionych przez ważne osoby, np.
policjanta, strażaka;

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu
istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń.
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska
atmosferyczne charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku; podejmuje
rozsądne decyzje i nie naraża się na
niebezpieczeństwo wynikające z pogody,
np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy,
nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca
pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie
padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się
do podawanych informacji w miarę swoich
możliwości.
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
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Sytuacje edukacyjne
Zabawa „O jakiej rybce mówię?”. Na tablicy wisi
obrazek przedstawiający akwarium. Dzieci
przyglądają się obrazkowi a nauczycielka opisuje
wygląd jednej ze znajdujących się tam rybek.
Zadaniem dzieci jest wskazanie opisywanej rybki.
Zabawa „Ile rybek odpłynęło?”. Na dywanie
(niebieskim materiale) rozłożone są 3 rybki. Dzieci
odwracają się lub zakrywają oczy rączkami a
nauczycielka zabiera jedną rybkę lub rybki. Dzieci
określają ile rybek odpłynęło.

Zabawa pantomimiczna „Kto tak pracuje?”.
Nauczycielka naśladuje czynności wykonywane
prze woźną (np., zamiatanie podłogi), kucharkę (np.,
mieszanie w garnku zupy), nauczycielkę (np.,
czytanie dzieciom bajki). Zadaniem dzieci jest
odgadnięcie czynności i nazwanie osoby
wykonującej tę czynność, lub wskazanie jej na
ilustracji.
Zabawa „Czyje to przedmioty?”. Nauczycielka
zgromadziła na dywanie przedmioty
przedstawiające akcesoria woźnej , kucharki,
nauczycielki. Zadaniem dzieci jest umieszczenie
tych przedmiotów przy sylwetach postaci
przedstawiających woźną, kucharkę i nauczycielkę.
Zabawa „O kim mówię”. Na tablicy znajdują się
ilustracje woźnej , kucharki, nauczycielki i innych
zawodów. Zadaniem dzieci jest nazwanie osoby
wykonującej opisywany wygląd, lub wymieniane
przez nauczycielkę czynności (np. ta pani – na
ubrany biały fartuch i biały czepek na głowie,
trzyma w ręku dużą łyżkę lub ta pani – wyciera
kurze, myje podłogę, odkurza,)
Zabawa ćwicząca spostrzegawczość i pamięć „Co
zabierze zima, a co przyniesie wiosna?”. Na
tablicy przypięte są sylwety pór roku – zimy i
wiosny, na dole tablicy są sylwety
charakterystycznych dla tych pór roku wymieszane
obrazki(bałwanek, sanki, rękawiczki, bazie kotki,
przebiśniegi, bocian). Zadaniem dzieci jest
odszukanie umieszczenie obrazków przy
odpowiedniej postaci.
Zabawa ćwicząca pamięć wzrokową „Wiosenne
zwiastuny”. Na tablicy w rzędzie są przypięte
(słonko, bocian, przebiśnieg, bazie kotki). Dzieci
wymieniają kolejno obrazki a następnie obracają się
tyłem. Nauczycielka zasłania jeden obrazek.
Zadaniem dzieci jest nazwanie obrazka. Po dobrym
opatrzeniu się z ustawieniem obrazków chętne
dziecko stoi tyłem do tablicy i wymienia obrazki wg
kolejności z pamięci.

4. Żegnaj zimo – witaj wiosno!
- Kaprysy wiosennej pogody
- Witamy wiosnę a żegnamy zimę
- Jak się wiosna obudziła
- Jakie zwierzątka budzą się ze snu zimowego?
- Zielony ogródek w naszej sali
Cele szczegółowe:
- pozna charakterystyczne cechy marcowej pogody
- dostrzeże kaprysy wiosennej pogody
- dowie się jak przebiega ceremonia żegnania zimy
i witania wiosny
- pozna symbole: zimy – Marzannę, wiosny – Gaik
- dowie, się wiosna budzi ze snu zimowego
zwierzęta
5. Ptaki domowe i ich pisklęta
- Na wiejskim podwórku
- Kura i pisklęta
- Kaczka i kaczęta
- Poznajemy gęsią rodzinkę
- Zagadki o ptakach domowych
Cele szczegółowe:
- pozna ptactwo domowe i ich potomstwo (kurykurczątka, kaczki- kaczątka, gęsi- gąsiątka)
- dowie się o przydatności ich w życiu człowieka

rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu
istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń.
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska
atmosferyczne charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku; podejmuje
rozsądne decyzje i nie naraża się na
niebezpieczeństwo wynikające z pogody,
np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy,
nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca
pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie
padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się
do podawanych informacji w miarę swoich
możliwości.
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

Zabawa słuchowa „Odgłosy wiosny”. Słucha z
nagrania odgłosy (deszczu, burzy, wiatru, klekot
bociana, rechotanie żab, itp.). Dzieci uważnie
słuchają nazywają te odgłosy lub też pokazują
obrazek dotyczący słuchanego odgłosu. (obrazki
umieszczone są na tablicy).
Zabawa „Gdzie schował się miś?”. Jedno dziecko
wychodzi za drzwi. Nauczycielka wspólnie z
dziećmi ukrywa misia. Zadaniem dzieci szukających
jest odnalezienie misia i określenie jego miejsca (np.
miś schował się za samochodem, mis schował się
pod krzesłem, miś schował się na stoliku itp.).

Zabawa słuchowa „Czyj to głos?” Dzieci
rozpoznają odgłosy z magnetofonu, rozpoznają je,
nazywają i naśladują.
Zabawa rozwijająca pamięć słuchową „Kura i jej
pisklęta”. Dzieci – pisklęta siedzą w kole, jedno
dziecko – kura siedzi w środku koła z zamkniętymi
oczami. Nauczycielka pokazuje, które dziecko ma
podejść z tyłu i odezwać się do kury - pi, pi, pi.
Dziecko – kura, rozpoznaje swoje pisklę po głosie i
podaje imię dziecka. Jeśli nie uda się odgadnąć,
dziecko zobaczy kto to i poda imię dziecka
stojącego za nim.

KWIECIEŃ
Tematy kompleksowe:
1. Zagroda wiejska
2. Poznajemy tradycje świąteczne (2 tygodnie)
3. Dbamy o czystość i zdrowie
Tematy kompleksowe
1. Zagroda wiejska
- Poznajemy zwierzęta Agaty
- Koń- pożyteczne zwierzę
- Co nam daje krowa?
- Kto mieszka w chlewiku?
- Co lubi jeść baranek?
Cele szczegółowe:
- pozna nazwy zwierząt hodowanych w
gospodarstwie wiejskim (koń, krowa, świnka,
- nazywa domy, w których mieszkają wybrane
zwierzęta (stajnia, obora, chlew)
- dowie się po co są hodowane zwierzęta
2. Poznajemy tradycje świąteczne
- Poznajemy tradycje świat wielkanocnych
- Robimy świąteczne pisanki
- Liczymy pisanki w koszyku
- Co wkładamy do wielkanocnego koszyka?
- Wielkanocny stół
Cele szczegółowe:
- pozna tradycje świąt wielkanocnych oraz
symbole tych świąt
- pozna zawartość koszyka wielkanocnego
- dowie się jakie potrawy powinny się znajdować
na wielkanocnym stole
3. Dbamy o czystość i zdrowie
- Wspominany święta wielkanocne
- Jak dbamy o czystość?
- Pamiętamy o myciu rąk

Treści z postawy programowej
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
9. Wychowanie przez sztukę – różne
formy plastyczne.
1) przejawia, w miarę swoich możliwości,
zainteresowanie wybranymi zabytkami i
dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami
ludowymi ze swojego regionu;
2) umie wypowiadać się w różnych
technikach plastycznych i przy użyciu
elementarnych środków wyrazu (takich jak
kształt i barwa) w postaci prostych
kompozycji i form konstrukcyjnych;
2. Kształtowanie czynności
samoobsługowych, nawyków
higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu
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Sytuacje edukacyjne
Zabawa „Rysuję zwierzę, ale jakie?”.
Nauczycielka na kartce lub tablicy rysuje jakąś
część zwierzątka (najbardziej charakterystyczną dla
danego zwierzęcia) np. uszy lub świński pyszczek dziecko musi zgadnąć, co to za zwierzę, jeśli nie
wie, dorysowujemy kolejne części ciała.
Zabawa „Co trzymasz w ręce?”. Nauczycielka
zawiązuje dziecku oczy i podaje do ręki wybrane
przez siebie zwierzątko(krowę, świnkę, konia,
owcę). Dziecko rozpoznaje po dotyku zwierzątko i
nazywa go.
Zabawa „Z jakim ogonkiem zajączek zniknął?”.
Na tablicy zawieszone są na tablicy. Dzieci
nazywają kolory ogonków. Następnie dzieci
odwracają się, a nauczycielka zdejmuje jednego
zajączka. Zadaniem dzieci jest określenie koloru
ogonka zajączka, który został ukryty.
Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „Odszukaj
taką samą pisankę”. Nauczycielka rozdaje
każdemu dziecku po jednej kolorowej pisance.
Drugi taki sam komplet pisanek rozkłada na
stolikach. Zadaniem dzieci jest odnalezienie takiej
samej pisanki i przyniesienie jej nauczycielce.
Zabawa dydaktyczna „Co do czego pasuje?”.
Nauczyciel przynosi przedmioty służące do
utrzymania czystości. Dzieci nazywają je i określają,
do czego służą. Dobierają przedmioty w pary

- Czy jesteśmy brudaskami?
- Poznajemy pracę pielęgniarki
- Poznajemy pracę lekarki
- Odżywiamy się zdrowo
- Dbamy o nasze zęby
- Zabawy z wodą
Cele szczegółowe:
- dowie się dlaczego należy dbać o czystość i
zdrowie
- uświadomi sobie konieczność dokładnego mycia
przed posiłkami
- wie, na czym polega praca pielęgniarki, lekarza
pediatry, stomatologa
- dowie się jak bardzo ważna jest szybka opieka
lekarska
- uświadomi sobie konieczność spożywania
produktów niezbędnych dla zdrowia (owoce,
warzywa, mleko , przetwory mleczne itp.

i porządku.
1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz
umyć zęby;
2) właściwie zachowuje się przy stole
podczas posiłków, nakrywa do stołu i
sprząta po sobie;
3) samodzielnie korzysta z toalety;
4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o
osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie
lub kradzież;
5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
5. Wychowanie zdrowotne i
kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować
się w zasadach zdrowego żywienia;
2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a
leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że
przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są
konieczne;
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w
miarę swoich możliwości, jeżeli jest
dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w
zabawach i grach w ogrodzie
przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali
gimnastycznej.

zgodnie z przeznaczeniem, np. szczoteczka i pasta
do zębów, grzebień i suszarka do włosów,
mydelniczka i mydło, pilniczek i nożyczki do
paznokci itd.
Rozwiązywanie zagadek słownych „O czym
mówię?”. Nauczyciel opisuje przedmioty służące do
utrzymania czystości, nie podając ich nazw. Dzieci
odgadują, o jakim przedmiocie mówi i wskazują go
wśrod zgromadzonych przed
nimi przedmiotów. Następnie chętne dzieci
omawiają wygląd przedmiotów, a nauczyciel
odgaduje, o którym z nich jest mowa.
Zagadki dotykowe „Czego dotykam?”.
Dzieci oglądają przedmioty służące do utrzymania
porządku, dotykają ich.
Nauczyciel zawiązuje chętnemu dziecku opaskę na
oczach i podaje mu do ręki przedmiot służący do
utrzymania porządku. Dziecko rozpoznaje, co to za
przedmiot. Mówi, jak się nazywa i do czego służy.
Zabawa „Gdzie jest mydło?”
Dzieci siedzą w kole. Jedno chętne dziecko
odchodzi na bok. W tym czasie nauczyciel wręcza
jednemu dziecku z koła mydło (w papierku).
Wybrane dziecko wraca, chodzi po kole i obserwuje,
gdzie znajduje się mydło. Zabawie towarzyszy
melodia piosenki.
Zabawa dydaktyczna „Tworzymy komplety”.
Nauczyciel rozkłada przed dziećmi trzy komplety
(kubek, szczotka, pasta) przyborów służących do
mycia zębów, różniące się kolorem. Dzieci
wyjaśniają, do czego służą te przybory. Tworzą
komplety, dopasowując przedmioty w określonym
kolorze. Liczą komplety oraz elementy, z których
się składają. Nazywają kolory.

MAJ
Tematy kompleksowe:
1. Wszystko kwitnie dookoła
2. Nasze ulubione książki
3. Kocham mamusię i tatusia
4. Święto wszystkich dzieci
Tematy kompleksowe
1. Wszystko kwitnie dookoła
- Podziwiamy kwitnącą przyrodę
- Czy roślinom jest potrzebna woda?
- Ogródek misia Rysia
- Poznajemy kwiaty z ogrodu Bartoszka
- Podziwiamy piękno wiosennego ogrodu
- Malujemy kwitnące drzewko
- Narzędzia ogrodnicze
- Jesteśmy małymi ogrodnikami
Cele szczegółowe:
- zwróci uwagę na piękno kwitnącego ogrodu
- uświadomi sobie konieczność działania słońca,
deszczu potrzebnych do wzrostu roślin
- obserwuje kwitnące drzewa owocowe, określa
kolor kwiatów tych drzew
- dowie się że z kwiatka powstaje owoc
- pozna narzędzia ogrodowe
2. Nasze ulubione książki
- Oglądamy książki z naszego kącika
- Jak dbamy o nasze książki
- Zwiedzamy bibliotekę dziecięcą
- Ulubiony bohater z bajki
- Poznajemy zabawne wierszyki
Cele szczegółowe:
- zrozumie, że książki należy szanować (oglądać je
czystymi rękami, nie wyrywać kartek, nie pisać po
książkach)
- wysłucha fragmenty znanych bajek i je rozpozna
- pozna pracę bibliotekarki, wygląd biblioteki i jej

Treści z postawy programowej
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

14.Kształtowanie gotowości do nauki
czytania i pisania.
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole
spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i
zapamiętać to, co jest przedstawione na
obrazkach;
5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia
o nich; interesuje się książkami;

69

Sytuacje edukacyjne
Zabawa „Jakiego koloru są te kwiatki?”.
Nauczycielka pokazuje kwiatki, dzieci nazywają
kolory tych kwiatków.
Zabawa „Do czego służy?”. Nauczycielka
wskazuje narzędzia ogrodowe (grabie, konewka,
łopata, motyka), dzieci nazywają wskazane
narzędzie i określają do czego służy (łopata do
kopania).
Zabawa w skojarzenia „Co jest w tym kolorze?” .
Nauczycielka nazywa kolor, lub go pokazuje a
dzieci nazywają przedmioty w tym kolorze.

Zabawa „Jaki to bohater?”. Nauczycielka
pokazuje postacie z książek znanych dzieciom,
dzieci podają nazwę wskazanego bohatera (np.,
dziewczynka w czerwonym kapturku – Czerwony
Kapturek).
Zabawa „O jakiej bajce mówię?”. Na tablicy są
umieszczone ilustracje z bajek. Nauczycielka
opisuje obrazek a dziecko wskazuje opisywany
obrazek i nazywa bajkę którą on ilustruje.
Zabawa „Gdzie leży książka?”. Nauczycielka
manipuluje książką kładzie ją w różnych miejscach.
Za każdym razem, gdy zmienia jej położenie pyta:

gdzie leży książka? . Dzieci odpowiadają używając
określeń: na, pod, za, obok.

funkcje
- chętnie słucha czytanych bajek
3.Kocham mamusię i tatusia
- Dla Mamusi i Tatusia
- Dlaczego kocham Mamusię?
- Za co kocham Tatusia
- Uroczystość dla Mamy i Taty
- Jak pomagamy swojej Mamie i swojemu Tacie?
Cele szczegółowe:
- rozpoznaje i prawidłowo nazywa członków
najbliższej rodziny
- zna stopień pokrewieństwa (mama, tata, brat,
siostra, babcia , dziadek , ciocia, wujek)
- wie jak wygląda mama i tata, potrafi opisać ich
wygląd
-wie, jak można sprawić radość swoim rodzicom

4.Święto wszystkich dzieci
- Kto obchodzi Dzień Dziecka?
- Jak wyglądają dzieci z innych krajów?
- Poznajemy murzynka Bambo
- Świętujemy Dzień Dziecka
- Gdzie mieszka Eskimosek?
Cele szczegółowe:
- dwie się, ze dzieci na całym świecie obchodzą
swoje święto
- porówna wygląd dzieci z różnych stron świata –
kolor skóry, ubiór
- pozna zabawy i zwyczaje niektórych dzieci z
innych krajów (Eskimos, Murzyn,
- dowie sie, że wszystkie dzieci lubią się bawić

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko
widzem i aktorem.
1) wie, jak należy się zachować na
uroczystościach, np. na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i
patriotyczne.
1) wymienia imiona i nazwiska osób
bliskich, wie, gdzie pracują, czym się
zajmują;
2) zna nazwę miejscowości, w której
mieszka, zna ważniejsze instytucje i
orientuje się w rolach społecznych
pełnionych przez ważne osoby, np.
policjanta, strażaka;
5) wie, że wszyscy ludzie mają równe
prawa.
1. Kształtowanie umiejętności
społecznych dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych.
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby
rozumieć to, co mówią i czego oczekują;
grzecznie zwraca się do innych w domu, w
przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w
społeczności dziecięcej (stara się
współdziałać w zabawach i w sytuacjach
zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w
sytuacjach życiowych i próbuje
przewidywać skutki swoich zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem
i nie należy dokuczać dzieciom, które
wychowują się w trudniejszych warunkach,
a także, że nie należy wyszydzać i
szykanować innych;

Zabawa pantomimiczna „Co lubię robić z mamą,
co z tatą?”. Dzieci mimiką i ruchem pokazują
czynności zajęć jakie lubią robić z mamą lub z tatą.
Pozostałe dzieci nazywają pokazywaną czynność.
Zabawa „Moja mama ma”. Nauczyciela wymienia
cechy charakterystyczne wyglądu mam, dzieci
uważnie słuchają. Kiedy wymieniona cecha pasuje
do mamy podnoszą rękę np. moja mama ma długie
włosy, ma farbowane włosy, maluje paznokcie, nosi
spodnie, krótkie spódniczki, maluje sobie oczy, usta
itp.)

Zabawa “Co się zmieniło?”. Nauczycielka
rozkłada na stoliku kilka przedmiotów np. lalkę,
samochód, klocek, wazonik itp. Prosi dzieci ,aby
dokładnie przyjrzały się tym przedmiotom.
Następnie wybiera jedno z dzieci i prosi aby się
odwróciło, przekłada jeden przedmiot i prosi, aby
dziecko się odwróciło i powiedziało co się zmieniło.
W miarę nabierania wprawy można przekładać
coraz więcej przedmiotów.

Zabawa Kogo brakuje?
Chętne dziecko staje tyłem do pozostałych. W tym
czasie nauczyciel przykrywa dużą chustą inne
chętne dziecko. Zadaniem dziecka, po odwróceniu
się, jest odgadnięcie, kto został ukryty.

CZERWIEC
Tematy kompleksowe:
1. Jedziemy do ZOO
2. Rośliny i zwierzęta wokół nas
3. Witamy nową porę roku
4. Wyjeżdżamy na wakacje
Tematy kompleksowe
1. Jedziemy do ZOO
- Jedziemy do ZOO
- Poznajemy słonia Trąbalskiego
- Gdzie mieszka hipopotam?
- Stary niedźwiedź mocno śpi
- Kto to jest zebra?
Cele szczegółowe:
- pozna niektóre zwierzęta egzotyczne (słonia,
hipopotama, niedźwiedzia brunatnego i białego,
zebrę)
- rozpoznaje je na ilustracjach
- wie, gdzie można je spotkać tylko w ZOO
2. Rośliny i zwierzęta wokół nas
- W lesie
- Na łące
- W ogródku przedszkolnym
- Kto mieszka
- Jakie rośliny i zwierzęta znamy?
Cele szczegółowe:
- pozna środowiska (las, łąka, ogródek

Treści z postawy programowej
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
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Sytuacje edukacyjne
Zabawa „Zaczarowany worek”. Nauczycielka
zgromadziła poznane zwierzęta w worku . Dziecko
poprzez włożenie rączki na podstawie dotyku
odgaduje, co to jest, nazywa zwierzątka, a potem
wyjmuje i patrzymy czy się nie pomyliło.
Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „Co nie
pasuje?”. Nauczyciela pokazuje dzieciom ilustracje
zwierząt egzotycznych z pomyłkami w wyglądzie
np., zebra na długą szyję , dziecko to zauważa i
pokazuje na obrazku, hipopotam na długie nogi,
niedźwiedź jest w kropki, słoń na małe uszy itp.
Zabawa „Tyle samo kropek”. Nauczycielka
rozkłada na stolikach biedronki, które mają różną
ilość kropek. Dzieciom rozdaje biedronki (sylwety).
Zadaniem dzieci jest odszukanie biedronki z taką
samą ilością kropek i ustawienie się przed stolikiem.
Nauczycielka sprawdza z dziećmi czy wszyscy
dobrze odszukali takie same biedronki.
Zabawa „Co do czego pasuje”. Nauczycielka
przypina do tablicy 8 obrazków w różnych

przedszkolny)
- pozna skutki niewłaściwego zachowania się w
lesie
- dowie się jakie owady można spotkać na łące
(biedronka, konik polny, motyl..)
- zaobserwuje owady, , które można spotkać na
łące i w ogródku (mrówki, motyle, biedronki)
- rozumie, ze przyrodę należy szanować i żyć z nią
w zgodzie
3. Witamy nową porę roku
- Co dzieje się w pogodzie latem?
- Kolorowy dzień
- Witamy nową porę roku
- Co wiemy o motylku?
- Owoce lata – zagadki smakowe, węchowe
Cele szczegółowe:
- - nazwie znane zjawiska atmosferyczne
- pozna cechy nowej pory roku
- pozna sposób powstania tęczy
- rozpozna na obrazku owoce lata (truskawki,
czereśnie, poziomki)

4. Wyjeżdżamy na wakacje
- Jedziemy na wakacje
- Jedziemy nad morze, jezioro
- Wyprawa w góry
- Wakacje na wsi
- Wakacyjne rady
Cele szczegółowe:
- pozna miejsca w kraju, gdzie można spędzić
wakacje (morze, jeziora, góry, las)
- dowie się w jaki sposób można spędzać wakacje
nad morzem, jeziorem, w górach, na wsi)
- pozna zasady bezpiecznego i zdrowego spędzania
wakacji
- zrozumie potrzebę przestrzegania pewnych
rad(nie przebywać za długo na słońcu , chronić
głowę i ciało (stosować nakrycie głowy, kremy
itp.)

3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

miejscach, pokazuje je, a dzieci nazywają (piłka,
chłopiec, motyl, kwiatek, dziewczynka, wózek, pies,
kość). Dzieci odszukują obrazki do siebie pasujące,
łączą je w pary i uzasadniają wybór. Np. Motyl i
kwiatek – motyle siadają na kwiatkach, chłopiec i
piłka – chłopcy lubią grać w piłkę itp.,

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu
istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń.
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska
atmosferyczne charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku; podejmuje
rozsądne decyzje i nie naraża się na
niebezpieczeństwo wynikające z pogody,
np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy,
nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca
pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie
padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się
do podawanych informacji w miarę swoich
możliwości.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu
istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń.
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska
atmosferyczne charakterystyczne dla
poszczególnych pór roku; podejmuje
rozsądne decyzje i nie naraża się na
niebezpieczeństwo wynikające z pogody,
np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy,
nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca
pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie
padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się
do podawanych informacji w miarę swoich
możliwości.
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt.
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w
różnych środowiskach przyrodniczych, np.
na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do
rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin
(światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w
życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób człowiek może je
chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

Zabawa „Kolory tęczy”. Nauczycielka rozdaje
dzieciom paski w kolorach tęczy. Na tablicy wisi
obrazek tęczy. Dzieci przyglądają się tęczy.
Następnie nauczycielka zdejmuje obrazek a dzieci
układają. Następnie ponownie zawiesza i sprawdza
poprawność ułożenia pasków.
Zabawa „Co to za owoc?”. Nauczycielka
przygotowuje owoce (truskawki, czereśnie)
zawiązuje oczy chętnemu dziecku. Dziecko
rozpoznaje owoce po zapachu, smaku, dotyku.

Zabawa pantomimiczna „Co będę robić w
wakacje?”. Dzieci pokazują odzwierciedlają
ruchem co to chcą robić w wakacje a pozostałe
dzieci nazywają te czynności (gra w piłkę, opalanie
się, pływanie, jazda na rowerze, samochodem, lot
samolotem itp.).
Zabawa „Czego brakuje?”. Nauczycielka układa
na jednej tacy zabawki, które zabieramy na wakacje
(piłka, skakanka, wiaderko, łopatka, foremki itp.) w
drugiej to samo , ale np., bez piłki. Dzieci
przyglądają się tacom i porównują ich zawartość, a
następnie podają brakującą zabawkę.

VI. Ewaluacja programu
Aby przekonać się, czy realizowany program przynosi rezultaty i pożądany wpływ na dzieci,
konieczna jest jego ewaluacja, która pozwoli ocenić :
- stopień realizacji założonych działań,
- skuteczność form i metod,
- aktywną postawę wobec stosowania zagadek przez nauczycielki,
- przyrost wiedzy i umiejętności wychowanków,
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Ewaluacja programu „Mistrz Zagadek” prowadzona będzie na bieżąco oraz pod koniec roku
szkolnego poprzez obserwację postaw i działań dzieci, analizę ich umiejętności rozwiązywania
zagadek oraz ocenę nauczycielek, rodziców i dyrektora przedszkola. Do ewaluacji wykorzystane
będą następujące narzędzia :
-

obserwacja dzieci w czasie zabaw z zagadkami ;

-

rozmowy z dziećmi ;

-

rozmowy z nauczycielkami

-

wewnątrzgrupowe turnieje w rozwiązywaniu zagadek ;

-

międzygrupowe turnieje w rozwiązywaniu zagadek;

-

turnieje z uczniami klasy pierwszej

-

zajęcie otwarte dla rodziców

-

rozmowy z rodzicami
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VIII. Załączniki

Załącznik nr 1
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik
Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje
opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość
wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb
rozwojowych.
Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w
nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
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4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z
dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,
które są ważne w edukacji szkolnej.
Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z
obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec
wychowania przedszkolnego.
Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i
kształcić dzieci w następujących obszarach:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie
zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach
i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich
zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się
w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można
podawać takie informacje.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
3) samodzielnie korzysta z toalety;

74

4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub
kradzież;
5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi
o ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i
rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności
manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i
obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje,
te obiekty są podobne, a te są inne;
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że
przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej
sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na
boisku, w sali gimnastycznej.
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią
poprosić;
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków
czystości);
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma
rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie
posługiwać się rekwizytami (np. maską).
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8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając
lub tańcząc;
3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych
przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki
oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków
wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i
architekturą wnętrz).
10.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np.
przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej
pracy;
2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie
domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy
korzystaniu z nich.
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi
pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz,
śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące,
w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa,
bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w
jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych
zbiorach zastępczych;

76

3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami
porządkowymi;
4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów
w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu:
narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej
strony kartki;
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i
zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania,
wycinania i nauki pisania;
4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w
słowach o prostej budowie fonetycznej;
7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych
oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;
2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach
społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
Zalecane warunki i sposób realizacji.
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w
wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania
w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się
swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci
spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy
ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze
itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według
wybranego programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu
mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne
i inne).
Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
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Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej
należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą
pomóc:
1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu
wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku
poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w
razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu
na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o
własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z
rodzicami.
W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych
w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i
włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania
osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują
wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele
powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I
etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

Załącznik nr 2
Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły.
W dniu 8 czerwca 2009 r. Minister Edukacji Narodowej – Pani Hatarzyna Hall podpisała
rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. Nr 89, poz. 730). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw
RP, tj. w dniu 10 czerwca 2009 roku. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego
programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania
dopuszczenia (Dz. U. Nr 4, poz. 18), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22a ust. 8 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458). Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. znowelizowała
przepisy art. 22a ustawy o systemie oświaty, wprowadzając generalną zasadę dopuszczania
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do użytku w danej szkole
przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Dopuszczone do użytku w
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danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio
zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Jest to
odejście od poprzednio obowiązującej zasady dopuszczania programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania.
Dlaczego zmiana?
Zmiany mają związek z nowym kształtem podstawy programowej kształcenia ogólnego, która
zawiera precyzyjnie opisane wymagania a dzięki temu także obowiązkowy zakres treści
programowych i umiejętności oczekiwanych od uczniów na zakończenie kolejnych etapów
kształcenia.
Program w dotychczasowym kształcie jako dokument uniwersalny, który stanowi jedynie
uszczegółowienie podstawy, stracił tym samym rację bytu. Podstawa jest już szczegółowa. Nie
zawiera jednak odpowiedzi na pytanie, jak doprowadzić do stanu, w którym uczniowie będą spełniać
opisane wymagania. W dodatku nie chodzi o wszystkich uczniów w Polsce, ale o konkretnych
uczniów, z którymi pracuje konkretny nauczyciel.
Jak osiągnąć cel?
Dzięki podstawie każdy, planujący proces edukacyjny nauczyciel, zna cel kształcenia i treści
nauczania, nie ma jednak w podstawie informacji o sposobach dojścia do celu, czyli brak w niej
odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć założone cele. Na to pytanie odpowiedź powinien dawać
program nauczania. W programie muszą się znaleźć informacje o sposobie organizacji procesu
nauczania. To nauczyciel jest prawdziwym autorem realizowanego programu nauczania i on
najlepiej wie, jak zorganizować proces nauczania w swojej klasie. Proponowane regulacje prawne
oddają w jego ręce zadanie przedstawienia tej koncepcji dyrektorowi. Może się on oczywiście
posiłkować znanymi mu programami, ale przede wszystkim musi poznać podstawę programową,
przemyśleć ją i zaplanować własny sposób realizacji.
Struktura programu
Rozporządzenie określa (§ 3), że program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do
użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego, jeżeli:
1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), lub zadań, które mogą być
realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
2) zawiera:
szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego,
sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji
pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,
metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna) 1; 4
4

1 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w części dotyczącej zalecanych
warunków i sposobu realizacji tej podstawy, stanowi, że zadaniem nauczycieli przedszkoli jest
prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i
przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Program wychowania
przedszkolnego, który jest praktycznym dokumentem mającym pomóc nauczycielowi w
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3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
Program nauczania ogólnego (§ 4 rozporządzenia) obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i
dotyczy edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego), przedmiotu, ścieżki edukacyjnej,
bloku przedmiotowego lub ich części i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:
1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
albo w dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego;
2) zawiera:
szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji
pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie
realizowany,
opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego
dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego - opis założonych osiągnięć ucznia z
uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;
3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
Program nauczania dla zawodu (§ 5 rozporządzenia) oraz program nauczania dla profilu może być
dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:
1) stanowi zbiór usystematyzowanych, celowych układów umiejętności i treści nauczania, ujętych w
podstawie programowej kształcenia w zawodzie albo w podstawie programowej kształcenia w
profilu kształcenia ogólnozawodowego, określonych odpowiednio w przepisach w sprawie podstaw
programowych kształcenia w zawodach oraz w przepisach w sprawie podstawy programowej
kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, wraz ze wskazówkami dotyczącymi
realizacji procesu kształcenia i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
2) zawiera:
programy nauczania poszczególnych przedmiotów zawodowych, bloków tematycznych, modułów
lub innych układów treści, obejmujące:
szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności, które powinny być opanowane
przez ucznia,
treści kształcenia w formie haseł programowych, powiązane ze szczegółowymi celami kształcenia,
wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu,
propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia,
propozycje planu lub planów nauczania dla zawodu albo profilu kształcenia ogólnozawodowego
opracowane na podstawie ramowych planów nauczania, określonych w przepisach w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;
3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

zorganizowaniu procesu nauczania, powinien uwzględniać metody przeprowadzania analizy
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Diagnoza jest podstawą
wszelkich działań dydaktyczno-wychowawczych, a zatem powinna być uwzględniona we wszystkich
dokumentach programowych, metodycznych i organizacyjnych.
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2. Program nauczania dla zawodu może uwzględniać umiejętności i treści specjalizacji w zawodzie,
jeżeli podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje możliwość wprowadzenia
specjalizacji.
Rozporządzenie określa zatem:
definicję programu, która wyraźnie pokazuje różnicę pomiędzy programem a podstawą programową;
strukturę programu – niezbędne elementy, które muszą być zawarte w programie (cele, treści,
sposoby osiągania celów, opis osiągnięć, kryteria i formy oceny);
podstawowe kryterium jakości programu (zgodność z podstawą, poprawność merytoryczna i
dydaktyczna).
Kto decyduje?
Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej odpowiednio dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły
podstawowej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. W przypadku innej formy wychowania
przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego dopuszcza odpowiednio dyrektor przedszkola
lub dyrektor szkoły podstawowej, który zatrudnia nauczyciela prowadzącego zajęcia w innej formie
wychowania przedszkolnego, na wniosek tego nauczyciela.
Program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu oraz program nauczania dla
profilu kształcenia ogólnozawodowego, dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na
wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
Zadanie nauczyciela
Nauczyciel może:
opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami;
albo
przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez innego autora (autorów), np. może
wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie
program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje;
albo
przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie
modyfikacjami, wskazując zakres proponowanych zmian z uzasadnieniem, dlaczego je proponuje.
Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, program nauczania
ogólnego, program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu powinien być
dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.
Co to znaczy opracować program?
Opracowanie programu oznacza, że nauczyciel:
uszczegóławia cele zawarte w podstawie programowej i wskazuje odpowiadające im osiągnięcia
ucznia; planuje jednocześnie, kiedy oczekuje się od ucznia, że będzie dysponował opisaną wiedzą,
umiejętnościami i przyjmował dane postawy;
porządkuje zgodnie z własną koncepcją treści kształcenia, układając je w najodpowiedniejszej jego
zdaniem kolejności (jak w rozkładzie materiału);
wybiera i proponuje formy i metody pracy z uczniami stosownie do treści, kształconych
umiejętności, potrzeb i preferencji uczniów, z którymi pracuje i wreszcie własnych predyspozycji
oraz warunków szkoły;
planuje wreszcie sposób i kryteria oceniania postępów uczniów (jak w dobrze opracowanym
przedmiotowym systemie oceniania).
Program w myśl nowych przepisów staje się bardziej praktycznym a mniej teoretycznym
dokumentem - nie będzie już wymagane omówienie założeń dydaktycznych, na jakich została
oparta koncepcja programu.
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Jak ocenić program?
Najważniejszą kwestią, którą należy sprawdzić przed dopuszczeniem programu wychowania
przedszkolnego lub programu nauczania do użytku w danej szkole, jest zgodność z podstawą
programową.
Program może zawierać dodatkowe treści nauczania wykraczające poza zakres ustalony w podstawie
programowej, jeśli są dobrze uzasadnione i możliwe do wprowadzenia w danych warunkach, ale
przede wszystkim musi prowadzić do efektywnego nauczenia wszystkiego, co zostało zapisane w
podstawie. Jeśli program wykracza w jakimś zakresie poza podstawę programową, należy zwrócić
uwagę, czy i na ile takie poszerzenie jest zasadne, a także możliwe do zrealizowania z uczniami.
Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej może zasięgnąć opinii nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w
przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia powinna zawierać w szczególności
ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i
dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły
może zasięgnąć opinii:
1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i
kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,
lub
2) konsultanta lub doradcy metodycznego, lub
3) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowozadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół.
Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z
podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości
uczniów, dla których jest przeznaczony.
Przed dopuszczeniem programu nauczania dla zawodu albo programu nauczania dla profilu do
użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:
1) zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych właściwych dla danego zawodu lub profilu
kształcenia ogólnozawodowego, lub
2) konsultanta lub doradcy metodycznego, lub
3) specjalistów z zakresu danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego, w
szczególności pracodawców, przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i pracowników naukowych.
Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu nauczania dla zawodu
albo programu nauczania dla profilu z podstawą programową kształcenia w zawodzie albo
podstawą programową kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego.
Trzeba ocenić, czy proponowane przez nauczyciela pomysły na realizację są dobre, czy pomogą
uczniom w uzyskaniu opisanych podstawie umiejętności i wiedzy, czy rzeczywiście służą kształceniu
pożądanych postaw i realizacji założonych celów. Nauczyciel i dyrektor danej szkoły najlepiej znają
uczniów i warunki, w jakich pracują i mogą ocenić przydatność konkretnych metod.
Wybór i ocena programu nauczania nie jest nowym zadaniem ani dla nauczyciela, ani dla dyrektora.
Od dawna zarówno wybór podręcznika, jak i wybór programu nauczania, jest przywilejem
nauczyciela, który dokonuje go spośród bardzo szerokiej oferty. Przedtem musi dokonać analizy
potrzeb własnych uczniów. Podejmuje decyzję i jest bezpośrednio odpowiedzialny za jakość i efekty
procesu nauczania. Doświadczeni nauczyciele nie powinni mieć większych problemów z wyborem,
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adaptacją czy wreszcie opracowaniem własnego programu nauczania. Tym mniej doświadczonym
może pomagać zespół.
„Zespół zadaniowy” do spraw opiniowania programów nauczania
Dobrym rozwiązaniem jest powołanie w szkole zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego
lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, którego zadaniem będzie opiniowanie
proponowanych przez nauczycieli programów nauczania.
Taki zespół może też analizować i oceniać, na ile wybrane programy się sprawdzają i w przyszłości
podejmować decyzje oparte na własnych obserwacjach i analizach. Dyrektor szkoły może również
tworzyć grupy doradcze składające się ze specjalistów z zewnątrz. Jest to zwłaszcza istotne w
kształceniu zawodowym, kiedy warto zasięgnąć opinii specjalistów z zakresu danego zawodu lub
profilu.
Zespół, wspierający dyrektora w podejmowaniu decyzji, powinien też sprawdzić, czy program nie
zawiera błędów rzeczowych i treści w nim zapisane (zwłaszcza te, które nie występują w podstawie
programowej) są poprawne merytorycznie i zgodne z aktualną wiedzą w danej dziedzinie.
Dyrektorzy szkół, opracowując plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, powinni brać pod
uwagę potrzeby szkoły związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie wyboru, adaptacji i
opracowywania programów nauczania.
Szkolny zestaw programów nauczania
Wszystkie programy dopuszczone do użytku i używane w danej szkole stanowią odpowiednio
szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania.
Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania
przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej
odpowiednio do wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego
ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w
zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego – także
całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w
profilu kształcenia ogólnozawodowego.
W okresie przejściowym
Z uwagi na sukcesywne wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, wykazy
programów nauczania dopuszczonych na poszczególnych etapach kształcenia do użytku szkolnego
przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie dotychczasowych przepisów będą zamieszczone na
stronie internetowej MEN do czasu pełnego wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia
ogólnego. Nauczyciele klas w których obowiązuje dotychczasowa podstawa programowa kształcenia
ogólnego mogą wybierać programy z tego wykazu, przy czym programy wpisane do tych
wykazów również wymagają dopuszczenia do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

Załącznik nr 3
SCENARIUSZ ZAJĘCIA DLA DZIECI 5-LETNICH
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Temat: "Zwierzyniec" - podróż do krainy zagadek o zwierzętach egzotycznych
Cele ogólne:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

utrwalenie wiadomości nt. zwierząt egzotycznych,
poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt egzotycznych,
rozwijanie wyobraźni,
aktywizowanie myślenia dzieci na podstawie zagadek,
doskonalenie wymowy dzieci (rozpoznawanie dźwięków, gimnastyka narządów mowy)
doskonalenie percepcji wzrokowej,
doskonalenie umiejętności śpiewania piosenek,
rozwijanie umiejętności wyrażenia muzyki ruchem,
rozwijanie sprawności ruchowej,
sprzyjanie podnoszeniu własnej wartości dziecka,

Cele operacyjne (dziecko):
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

potrafi przenieś się w wyobraźni w inne miejsce,
zna niektóre zwierzęta egzotyczne (lew, małpa, żyrafa, słoń),
składa w całość pocięty obrazek,
śpiewa piosenkę,
ilustruje ruchem treść piosenki,
potrafi przeanalizować tekst zagadki, podać jej rozwiązanie,
rozwija wyobraźnię,
przejawia inwencję twórczą,
zgodnie współdziała w grupie, wykonując powierzone mu zadania,
zna zasady zabawy ruchowej, aktywnie w niej uczestniczy, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
rozpoznaje odgłosy zwierząt egzotycznych (lew, małpa, słoń, foka)

·
·
·

słowna
czynna
oglądowa

Metody:

Obszary edukacji:
Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
12.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura,
wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im,
np. przetrwać zimę.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
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Formy:
·
·
·

zbiorowa,
grupowa,
indywidualna.

Środki dydaktyczne:
ilustracje przedstawiające dzikie zwierzęta (małpa, lew, słoń, żyrafa), karty pracy dla każdego dziecka (pocięty obrazek),
płyta CD z nagraniem odgłosów zwierząt, piosenki "Dżungla", bębenek, emblematy "Małego znawcy zwierząt
egzotycznych" dla każdego dziecka.

Przebieg zajęcia:
1.

2.

"Podniebny lot" - zabawa ruchowa. Podróż do krainy zadań i zagadek związanych ze zwierzętami
egzotycznymi. Dzieci wykonują ruchy imitujące podróż samolotem. I tak:
· wsiadają do samolotu - podnoszą najpierw prawą, potem lewą nogę i siadają w kręgu,
· zapinają pasy - krzyżują ręce na ramionach,
· włączają silnik samolotu - raz prawą, raz lewą rękę wyciągają przed siebie i cofają,
· obserwują chmury za oknem - przykładają ręce do oczu tworząc lornetkę, patrzą
naprzemiennie raz w prawo, raz w lewo,
· lecą - rozkładają ręce na boki i poruszają się swobodnie po sali.
Powitanie dzieci w "Zwierzyńcu" - krainie zadań i zagadek. Dzieci zapoznają się z programem podróży
(wytyczone w sali miejsca (stacje) ponumerowane od 1 do 6). Tworzą pociąg i jedziemy do pierwszej
stacji.
Stacja 1
"Jakie to zwierzę?" - rozwiązywanie zagadek słownych. Po odgadnięciu zagadki, nauczyciel odkrywa
ilustrację zwierzęcia.
Choć przypomina człowieka
Na drzewo chętnie ucieka
Banany zjada łapczywie
I wrzeszczy przeraźliwie (małpa)

Wielkie łapy
Wielka głowa
Wokół głowy grzywa płowa
Kłopot musi mieć prawdziwy
Z uczesanej takiej grzywy (lew)

Jest szary, powolny i wielki
ma w kształcie wachlarzy,
trąbę i ogon z pędzelkiem
dużo i dużo też waży (słoń)

I uszy
Ma
Je
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Zagadka dla chętnych dzieci:
Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję
Więc pewno nie często ją myje
Na sierści ma plamy wzorzyste,
Wprost z drzewa zrywa liście soczyste

(żyrafa)

Poznanie wyglądu żyrafy i jej cech charakterystycznych. Podanie przez nauczyciela kilku ciekawostek
nt. prezentowanego zwierzęcia.
Stacja 2
"Jesteście zwierzątkami" - zabawa ruchowa. Nauczyciel uderza w "zaczarowany bęben" i podaje
polecenia: jesteście "sennym misiem", "groźnym lwem", "ciężkim słoniem", "skocznym kangurem",
"wesołą małpką" ( "Zabawa małpek" - dzieci dobierają się w pary. Małpki bawią się, głaszczą,
przytulają, głaskają, uderzają w dłonie, posyłają całuski). (Nauczyciel podczas zabawy, zachęca dzieci
do wykonywania ćwiczeń narządów mowy i tak: lew - ziewa, miś - wyjada językiem miód, małpki robią minki, posyłają całuski).
Stacja 3
"Dźwięki" - zadaniem dzieci jest odgadnięcie odgłosów dzikich zwierząt (lew, małpa, słoń, foka) płyta CD z odgłosami zwierząt.
Stacja 4
"Zwierzęta egzotyczne" - układanie puzzli. Każde dziecko otrzymuje kopertę z pociętym obrazkiem
(praca na poziomach - ilość części dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka). Jego
zadaniem jest ułożyć obrazek z części, nazwać zwierzę i dokończyć zdanie rozpoczęte przez
nauczyciela np. "Lew jest....", "Słoń jest..." itd.
Stacja 5
"Piosenka" - zadaniem dzieci jest zaśpiewanie znanej dzieciom piosenki "Dżungla". Zabawa
ilustracyjna przy piosence.
Stacja 6
"Nagroda" - rozdanie emblematów "Małego znawcy zwierząt egzotycznych".
3.

"Powrót do domu" - zabawa ruchowa "Samolot".

SCENARIUSZ TURNIEJU DLA DZIECI 4-LETNICH

Temat: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – quiz.

Zajęcie dla dzieci 4-letnich z dwóch grup równorzędnych
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Cele ogólne:
·

spotkanie z pielęgniarką;

·

poznanie zawodu pielęgniarki i jej charakterystycznego ubioru;

·

odtworzenie utworu J. Brzechwy „Koty i brudas”;

·

utrwalenie zdobytych na zajęciach wiadomości.

Cele operacyjne: (dziecko....)
·

potrafi rozpoznać i nazwać zawód po ubiorze;

·

wie, czym zajmuje się pielęgniarka;

·

wie, co wpływa na zdrowie: prawidłowe odżywianie, prawidłowe oddychanie, ruch, higiena osobista i higiena
otoczenia;

·

potrafi odgadnąć zagadki słowne lub pantomimiczne;

·

śpiewa piosenkę improwizując „Mydło lubi zabawę”

Środki dydaktyczne:
Helena Bechlerowa „Kotki i brudas”, plansze o zdrowiu, zagadki, obrazki, piosenki na płycie CD, duża kostka, puzzle,
gazety, kosz na śmieci, jajka po kinder niespodziance – jako punkty za prawidłową odpowiedź, pojemniki z oznaczeniem
grupy przeznaczone do punktów

Obszary edukacji:
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

Metody:
·

Oglądowa - pokaz;

·

Słowna - rozmowa;

·

Weryfikująca – pochwała, nagroda;

·

Twórcza – zadań stawianych dziecku.

Przebieg:
1.

Odgadnięcie zagadki pantomimicznej „Kto to jest? – nauczycielka ruchem, miną naśladuje czynności wiążące
się z zawodem pielęgniarki.

2.

Powitanie pielęgniarki i dzieci z grupy równorzędnej – wspólny śpiew piosenki integracyjnej „A hej – a ho”.
Miło mi was dziś powitać w naszej miejscowości
Witam pięknie wszystkie dzieci oraz miłych gości.
A hej, a ho, zabawmy się w piosence (machamy rękami)
A hej, a ho podajmy sobie ręce (podajemy ręce)
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A hej, a ho zrobimy duże koło (duże koło )
A hej, a ho zatańczymy wesoło. (wokół siebie)
3.

Rozmowa pielęgniarki z dziećmi na temat „Czym się zajmuje pielęgniarka”, i „Co należy robić, aby być
zdrowym?”
·

Prawidłowo odżywiać się - jeść potrawy niezbędne dla zdrowia; jakie? (Pokaz na planszach)

·

Prawidłowo oddychać: jak? Pokaz pielęgniarki

·

Czynne uczestnictwo z zabawach ruchowych i gimnastycznych prowadzonych w przedszkolu, na
podwórku lub w domu

·

Unikać głośnych rozmów, krzyków i hałasu

·

Dbać o czystość osobistą ( zęby, ciało, włosy, ubranie itp.) oraz o czystość otoczenia (porządek w
czasie zabawy, po zabawie, śmieci wrzucać do kosza itp.)

·

Dyskusja – dzieci zadają pytania pielęgniarce.

4.

Inscenizacja utworu „Kotki i brudas” – rozmowa z dziećmi, że nawet kotki nie lubią bawić się z brudasami.

5.

Śpiew zbiorowy piosenki „Mydło lubi zabawę” wspólnie z kotkami.

6.

Quiz – wybór jurry: pielęgniarka, po 1 dziecku z każdej grupy; podział dzieci na 4 grupy: (dziewczynki, chłopcy
z obu grup); za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt (jajko po kinder niespodziance);
·

Zagadki dla każdej grupy - losowanie
Przyjemnie pachnie,
ładnie się pieni,
a brudne ręce
w czyste zamieni.

(mydło)

Jestem w łazience,
wycierasz mną ręce. (ręcznik)
Jest biała, siedzi w tubie,
zęby nią czyścić lubię. (pasta do zębów)
Służy do picia,
Służy do mycia,
Bez niej na ziemi
Nie byłoby życia. (woda)
Po odgadnięciu dzieci wskazują odpowiedni obrazek.
·

Zabawa z kostką – rzucanie przez wskazane dziecko kostką do gry, sprawdzenie, jaki obrazek znajduje się pod
określoną liczba kółek, nazwanie go i zaprezentowanie do czego służy, np. mydło... (1 rzut dla każdej grupy)

·

Układanie puzzli – (1 obrazek dla każdej grupy); wypowiedzi dzieci, co przedstawione jest na obrazku

·

Zabawa „Zgadnij, co robię?” – dziecko po kolei z każdej grupy losuje obrazek, który przedstawia czynności
higieniczne lub czynności związane z profilaktyką zdrowotną. (np. mycie owoców, zębów, zjadanie posiłków,
ćwiczenia gimnastyczne itp.)

·

Zagadki dotykowe – 1 dziecko z grupy poznaje po dotyku, co znajduje się w worku (grzebień, pasta do zębów,
zmiotka, termometr)
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·

Zagadki smakowe – 1 dziecko z każdej grupy z zasłoniętymi oczami smakuje i nazywa produkt, który włoży mu
nauczycielka do buzi (marchew, jabłko, chips, cukierek) – określa, czy dany produkt jest odpowiedni dla
naszego zdrowia, który z nich jest szkodliwy, jeśli jemy w nadmiarze.

·

Zabawa „Celowanie do kosza” – 1 dziecko z każdej grupy - ma za zadanie wrzucić kulkę zrobioną z gazety do
kosza – dzieci wiedzą, że papierki wrzucamy do kosza.

7.

Podsumowanie punktów, wręczenie upominków dzieciom - kolorowanki.

8.

Podziękowanie p. pielęgniarce za przybycie – wręczenie upominku oraz opanowywanie lęku przed pielęgniarką.

Załącznik nr 4
MEN-I/54/2
.......................................................................
(pieczęć przedszkola / szkoły)

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka
Rok szkolny
Forma wychowania przedszkolnego*

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
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w obszarze:
1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
1) mocne strony dziecka
2) zauważone trudności
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
4) wskazówki dla rodziców
2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:
1) mocne strony dziecka
2) zauważone trudności
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka
4) wskazówki dla rodziców
3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
1) mocne strony dziecka
2) zauważone trudności
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka .
4) wskazówki dla rodziców
4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:
1) mocne strony dziecka
2) zauważone trudności
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka .
4) wskazówki dla rodziców
II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i
zainteresowania:
1) opis
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu
3) wskazówki dla rodziców
III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:
..........................................................................
..........................................................................
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(data i podpis nauczyciela)

(pieczęć i podpis dyrektora)

* Wpisać odpowiednio: przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny, zespół wychowania
przedszkolnego.
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Metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna)
Diagnoza wstępna – badanie gotowości szkolnej dziecka
Nazwisko i imię dziecka: …………………………………………… Data urodzenia
……………………….

I
1.
2.

Osiągnięcia dziecka nauczyciel określa za pomocą skali:
A – dziecko samodzielnie, starannie, dokładnie, precyzyjnie, sprawnie, bezbłędnie wykonuje określone
wskaźnikiem czynności, jego działania wskazują na to, że badana umiejętność została w pełni ukształtowana;
B – dziecko samodzielnie wykonuje określone wskaźnikiem czynności, popełniając pojedyncze, nieznaczne,
niewielkie, drobne błędy, jego działania wskazują na to, że badaną umiejętność należy doskonalić;
C – dziecko podejmuje próby samodzielnego wykonania zadania lub oczekuje wsparcia, wykonuje czynności
nieprecyzyjnie, niedokładnie, niestarannie, popełnia błędy, jego działania wskazują na to, że badana umiejętność
jest w fazie kształtowania i należy ją rozwijać;
D – dziecko nie podejmuje określonych czynności samodzielnie ani za pomocą nauczyciela lub wykonuje zadania
niepoprawnie, jego działania wskazują na to, że badana umiejętność jeszcze nie występuje.
Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju społeczno – emocjonalnego - SAMODZIELNOŚĆ
Wskaźniki
Samodzielnie ubiera się i rozbiera
Samodzielnie wykonuje zadania

I

3.

Doprowadza rozpoczęte czynności do końca

4.

Podejmuje próby pokonywania trudności

II

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju społeczno – emocjonalnego FUNKCJONOWANIE W GRUPIE
Wskaźniki

5.

Współdziała w zabawie dowolnej - dzieli się zabawkami

6.

Nie zabiera zabawek, którymi bawią się w tym czasie inne dzieci

7.

Zna i przestrzega zasady obowiązujące w grupie

8.

Potrafi pogodzić się z porażką

9.

Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków

III

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego – SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Wskaźniki

10.

Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

11.

Sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe (np. rzut piłką)

12.

Poprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne (np. przejście po ławeczce, stanie na jednej nodze)

13.

Prawidłowo wykonuje ruchy naprzemienne( np. przeskoki z nogi na nogę, czworakowanie)

IV

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju poznawczego – PERCEPCJA WZROKOWA
Wskaźniki

14.

Dokładnie odwzorowuje kształty, układy przedmiotów

15.

Wyszukuje podobieństwa na obrazkach

16.

Wyszukuje wszystkie różnice na obrazkach

17.

Układa puzzle (30, 60, 100 elementów)

18.

Zna i nazywa kolory podstawowe i pochodne

V

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju poznawczym – PERCEPCJA SŁUCHOWA
Wskaźniki

19.

Dzieli zdania na wyrazy

20.

Dzieli wyrazy na sylaby

21.

Wyróżnia głoski w nagłosie

92

II

I

II

I

II

I

II

I

II

22.

Dzieli wyrazy na głoski (3-4 głoskowe wyrazy)

23.

Różnicuje głoski o podobnym brzmieniu (np. p-b)

VI

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju poznawczego – PAMIĘĆ I UWAGA
Wskaźniki

24.

Recytuje krótkie wiersze, odtwarzając wiernie ich treść (wiersz z miesiąca IX, X, XI )

25.

Poprawnie wykonuje zadania na podstawie wysłuchanej instrukcji (np. wskazuje, koloruje)

26.
VII

Odtwarza z pamięci elementy obrazka , położenie obrazka, układy przestrzenne
Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju poznawczego – MYŚLENIE
Wskaźniki

27.

Łączy przyczynę ze skutkiem ( ustala kolejność wydarzeń)

28.

Odróżnia zmiany odwracalne i nieodwracalne

29.

Odczytuje informacje za pomocą symboli

30.

Rozwiązuje zagadki

VIII

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju poznawczego – ROZUMOWANIE MATEMATYCZNE

I

II

I

II

I

Wskaźniki
31.

Rozróżnia lewą i prawą stronę

32.

Ustala położenie obiektów w przestrzeni (na ,pod, za, przed)

33.

Porównuje liczebność zbiorów, stosując określenia: więcej, mniej, tyle samo

34.

Porządkuje obiektu wg podanego kryterium (np. od najmniejszego do największego)

35.

Poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym

36.

Ustala poprawny wynik dodawania, posługując się materiałem konkretnym

37.

Ustala poprawny wynik odejmowania posługując się materiałem konkretnym

38.

Stosuje liczebniki porządkowe

39.

Rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

40.

Klasyfikuje obiekty wg przynajmniej dwóch cech (wielkość, kolor, kształt, przeznaczenie)

41.

Układa rytmy, kontynuując podany rytm

IX

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju społeczno- przyrodniczego i kulturowego – WIEDZA OGÓLNA
I

Wskaźniki

II

II

42.

Przestawia się imieniem i nazwiskiem

43.

Określa ile ma lat

44.

Podaje swój adres zamieszkania

45.

Podaje nazwę miasta w którym mieszka

46.

Podaje nazwę kraju w którym mieszka

47.

Wie, że stolicą Polski jest Warszawa

48.

Rozpoznaje godło i flagę państwową

49.

Wymienia w prawidłowej kolejności pory roku

50.

Wymienia w prawidłowej kolejności dni tygodnia

51.
52.

Podaje przykłady właściwego zachowania się w różnych sytuacjach (np. poruszanie się po drogach, sytuacje
zagrożenia, zmiany w przyrodzie)
Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach (np. las, łąka, pole)

X

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju – PREDYSPOZYCJE, UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA
I

Wskaźniki
53.

Przejawia zainteresowania muzyczne, chętnie podejmuje taką aktywność

54.

Przejawia zainteresowania plastyczne, chętnie podejmuje taką aktywność
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II

55.

Przejawia zainteresowania czytaniem, zna litery i czyta proste teksty,

56.

Lubi zadania matematyczne, liczy i wykonuje działania matematyczne powyżej 10, zna cyfry

XI.

Sprawność manualna
Sprawnie wycina
Poprawnie trzyma narzędzie pisarskie
Rysuje szlaczki po śladzie
Sprawnie koloruje

Lateralizacja:
1. Ręka: trzymanie narzędzia pisarskiego – prawa
lewe
3. Noga: skoki – prawa lewa;

lewa

2. Oko: spoglądanie w kalejdoskop – prawe

kopanie – prawa lewa

Inne uwagi
………………………………………………………………………………………………………………………………
….

Wychowawca:

Oddział ………………………………….
ANALIZA DIAGNOZY GOTOWOŚCI DZIECI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE

I. SAMODZIELNOŚĆ
Liczba dzieci w grupie na danym poziomie
I

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju społeczno – emocjonalnego - SAMODZIELNOŚĆ
A
B
C
Wskaźniki
Liczba
Liczba
Liczba
dzieci

1.
2.

Samodzielnie ubiera się i rozbiera
Samodzielnie wykonuje zadania

3.

Doprowadza rozpoczęte czynności do końca

4.

Podejmuje próby pokonywania trudności

I. Rozwój społeczno – emocjonalny - SAMODZIELNOŚĆ
Dzieci , które należy objąć dodatkowym wspomaganiem rozwoju (poziom C i D)
1.

8.

15.

2.

9.

16.

3.

10.

17.

4.

11.

18.

5.

12.

19.

6.

13.

20.

7.

14.

21.
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dzieci

dzieci

D
Liczba
dzieci

Planowane działania wspomagające
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

II. FUNKCJONOWANIE W GRUPIE
Liczba dzieci w grupie na danym poziomie
I

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju społeczno – emocjonalnego FUNKCJONOWANIE W GRUPIE
A
B
C
D
Wskaźniki
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
dzieci

1.

Współdziała w zabawie dowolnej - dzieli się zabawkami

2.
3.

Nie zabiera zabawek, którymi bawią się w tym czasie inne dzieci
Zna i przestrzega zasady obowiązujące w grupie

4.

Potrafi pogodzić się z porażką

5.

Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków

dzieci

II. Rozwój społeczno – emocjonalny - FUNKCJONOWANIE W GRUPIE
Dzieci , które należy objąć dodatkowym wspomaganiem rozwoju (poziom C i D)
1.

8.

15.

2.

9.

16.

3.

10.

17.

4.

11.

18.

5.

12.

19.

6.

13.

20.

7.

14.

21.

Planowane działania wspomagające
1.
2.
3.
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dzieci

dzieci

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

III. SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Liczba dzieci w grupie na danym poziomie
I

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego – SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
A
B
Wskaźniki
Liczba
Liczba
dzieci

1.
2.
3.

dzieci

Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
Sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe (np. rzut piłką)
Poprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne (np. przejście po ławeczce, stanie na
jednej nodze)
Prawidłowo wykonuje ruchy naprzemienne( np. przeskoki z nogi na nogę,
czworakowanie)

4.

III. Rozwój fizyczny – SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Dzieci , które należy objąć dodatkowym wspomaganiem rozwoju (poziom C i D)
1.

8.

15.

2.

9.

16.

3.

10.

17.

4.

11.

18.

5.

12.

19.

6.

13.

20.

7.

14.

21.

Planowane działania wspomagające
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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C

D

Liczba
dzieci

Liczba
dzieci

7.
8.
9.
10.
11.

IV. PERCEPCJA WZROKOWA
Liczba dzieci w grupie na danym poziomie
I

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju poznawczego – PERCEPCJA WZROKOWA
A
B
Wskaźniki
Liczba
Liczba
dzieci

1.
2.
3.

Dokładnie odwzorowuje kształty, układy przedmiotów
Wyszukuje podobieństwa na obrazkach
Wyszukuje wszystkie różnice na obrazkach

4.

Układa puzzle (30, 60, 100 elementów)

5.

Zna i nazywa kolory podstawowe i pochodne

dzieci

IV. Rozwój poznawczy – PERCEPCJA WZROKOWA
Dzieci , które należy objąć dodatkowym wspomaganiem rozwoju (poziom C i D)
1.

8.

15.

2.

9.

16.

3.

10.

17.

4.

11.

18.

5.

12.

19.

6.

13.

20.

7.

14.

21.

Planowane działania wspomagające
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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C

D

Liczba
dzieci

Liczba
dzieci

8.
9.
10.
11.

V. PERCEPCJA SŁUCHOWA
Liczba dzieci w grupie na danym poziomie
I

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju poznawczym – PERCEPCJA SŁUCHOWA
A
B
Wskaźniki
Liczba
Liczba
dzieci

1.
2.
3.

Dzieli zdania na wyrazy
Dzieli wyrazy na sylaby
Wyróżnia głoski w nagłosie

4.

Dzieli wyrazy na głoski (3-4 głoskowe wyrazy)

5.

Różnicuje głoski o podobnym brzmieniu (np. p-b)

V. Rozwój poznawczy – PERCEPCJA SŁUCHOWA
Dzieci , które należy objąć dodatkowym wspomaganiem rozwoju (poziom C i D)
1.

8.

15.

2.

9.

16.

3.

10.

17.

4.

11.

18.

5.

12.

19.

6.

13.

20.

7.

14.

21.

Planowane działania wspomagające
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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dzieci

C

D

Liczba
dzieci

Liczba
dzieci

10.
11.

VI. PAMIĘĆ I UWAGA
Liczba dzieci w grupie na danym poziomie
I

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju poznawczego – PAMIĘĆ I UWAGA
A
Wskaźniki
Liczba
dzieci

1.
2.
3.

Recytuje krótkie wiersze, odtwarzając wiernie ich treść (wiersz z miesiąca IX,
X, XI )
Poprawnie wykonuje zadania na podstawie wysłuchanej instrukcji (np. wskazuje,
koloruje)
Odtwarza z pamięci elementy obrazka , położenie obrazka, układy przestrzenne

VI. Rozwój poznawczy – PAMIĘĆ I UWAGA
Dzieci , które należy objąć dodatkowym wspomaganiem rozwoju (poziom C i D)
1.

8.

15.

2.

9.

16.

3.

10.

17.

4.

11.

18.

5.

12.

19.

6.

13.

20.

7.

14.

21.

Planowane działania wspomagające
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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B

C

D

Liczba
dzieci

Liczba
dzieci

Liczba
dzieci

VII. MYŚLENIE
Liczba dzieci w grupie na danym poziomie
I

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju poznawczego – MYŚLENIE

Wskaźniki
1.
2.

Łączy przyczynę ze skutkiem ( ustala kolejność wydarzeń)
Odróżnia zmiany odwracalne i nieodwracalne

3.

Odczytuje informacje za pomocą symboli

4.

Rozwiązuje zagadki

A

B

C

D

Liczba
dzieci

Liczba
dzieci

Liczba
dzieci

Liczba
dzieci

VII. Rozwój poznawczy – MYŚLENIE
Dzieci , które należy objąć dodatkowym wspomaganiem rozwoju (poziom C i D)
1.

8.

15.

2.

9.

16.

3.

10.

17.

4.

11.

18.

5.

12.

19.

6.

13.

20.

7.

14.

21.

Planowane działania wspomagające
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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VIII. ROZUMOWANIE MATEMATYCZNE
Liczba dzieci w grupie na danym poziomie
I

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju poznawczego – ROZUMOWANIE MATEMATYCZNE
A
B
C
Wskaźniki
Liczba
Liczba
Liczba
dzieci

1.

Rozróżnia lewą i prawą stronę

2.
3.

Ustala położenie obiektów w przestrzeni (na ,pod, za, przed)
Porównuje liczebność zbiorów, stosując określenia: więcej, mniej, tyle samo

4.
5.

Porządkuje obiektu wg podanego kryterium (np. od najmniejszego do
największego)
Poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym

6.

Ustala poprawny wynik dodawania, posługując się materiałem konkretnym

7.

Ustala poprawny wynik odejmowania posługując się materiałem konkretnym

8.

Stosuje liczebniki porządkowe

9.

Rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

10.

Klasyfikuje obiekty wg przynajmniej dwóch cech (wielkość, kolor, kształt,
przeznaczenie)
Układa rytmy, kontynuując podany rytm

11.

dzieci

VIII. Rozwój poznawczy – ROZUMOWANIE MATEMATYCZNE
Dzieci , które należy objąć dodatkowym wspomaganiem rozwoju (poziom C i D)
1.

8.

15.

2.

9.

16.

3.

10.

17.

4.

11.

18.

5.

12.

19.

6.

13.

20.

7.

14.

21.

Planowane działania wspomagające
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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dzieci

D
Liczba
dzieci

IX. WIEDZA OGÓLNA
Liczba dzieci w grupie na danym poziomie
I

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju społeczno- przyrodniczego i kulturowego – WIEDZA OGÓLNA
A
B
C
D
Wskaźniki
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
dzieci

1.
2.
3.

Przestawia się imieniem i nazwiskiem
Określa ile ma lat
Podaje swój adres zamieszkania

4.

Podaje nazwę miasta w którym mieszka

5.

Podaje nazwę kraju w którym mieszka

6.

Wie, że stolicą Polski jest Warszawa

7.

Rozpoznaje godło i flagę państwową

8.

Wymienia w prawidłowej kolejności pory roku

9.

Wymienia w prawidłowej kolejności dni tygodnia

10.

Podaje przykłady właściwego zachowania się w różnych sytuacjach (np.
poruszanie się po drogach, sytuacje zagrożenia, zmiany w przyrodzie)
Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach (np. las, łąka, pole)

11.

IX. Rozwój społeczno-przyrodniczy i kulturowy– WIEDZA OGÓLNA
Dzieci , które należy objąć dodatkowym wspomaganiem rozwoju (poziom C i D)
1.

8.

15.

2.

9.

16.

3.

10.

17.

4.

11.

18.

5.

12.

19.

6.

13.

20.

7.

14.

21.

Planowane działania wspomagające
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

X. PREDYSPOZYCJE, UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA
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dzieci

dzieci

dzieci

Liczba dzieci w grupie na danym poziomie
I

Wskaźniki gotowości szkolnej w aspekcie rozwoju – PREDYSPOZYCJE, UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA
A
B
C
D
Wskaźniki
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
dzieci

1.
2.
3.

Przejawia zainteresowania muzyczne, chętnie podejmuje taką aktywność
Przejawia zainteresowania plastyczne, chętnie podejmuje taką aktywność
Przejawia zainteresowania czytaniem, zna litery i czyta proste teksty

4.

Lubi zadania matematyczne, liczy i wykonuje działania matematyczne powyżej
10, zna cyfry

dzieci

X. Rozwój poznawczy – PREDYSPOZYCJE, UZDOLNIENIA I ZAINTERESOWANIA
Dzieci , które należy objąć dodatkowym wspomaganiem rozwoju (poziom C i D)
Poziom A (zdolności)
Poziom C i D
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4
5.
5
6.
6.
7.
7.

Planowane działania wspomagające dla dzieci uzdolnionych (poziom A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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dzieci

dzieci

Planowane działania wspomagające - (poziom Ci D)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

XI. SPRAWNOŚĆ MANUALNA
Liczba dzieci w grupie na danym poziomie
I

Sprawność manualna

Wskaźniki
1.

Sprawnie wycina

2.
3.

Poprawnie trzyma narzędzie pisarskie
Rysuje szlaczki po śladzie

4.

Sprawnie koloruje

XI.

A

B

C

D

Liczba
dzieci

Liczba
dzieci

Liczba
dzieci

Liczba
dzieci

SPRAWNOŚĆ MANUALNA

Dzieci , które należy objąć dodatkowym wspomaganiem rozwoju (poziom C i D)
1.

8.

15.

2.

9.

16.

3.

10.

17.

4.

11.

18.

5.

12.

19.

6.

13.

20.

7.

14.

21.

Planowane działania wspomagające
1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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