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Dziecko chce by dobre. Je!li nie umie – naucz, je!li nie wie – wyt"umacz, je!li nie mo#e – pomó#!
Je!li przy najwi$kszym wysi"ku dozna pora#ek, nale#y tak pob"a#a , jak pob"a#liwie godzimy si$
z naszymi w"asnymi wadami (…)1
Janusz Korczak

Wst!p
Wszystkie dzieci rozpoczynaj ce edukacj! szkoln powinny reprezentowa" okre#lony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poziom umiej!tno#ci i wiadomo#ci z ró$nych dziedzin edukacji. Praca rozpocz!ta w przedszkolu, zgodnie z za%o$eniami podstawy
programowej kszta%cenia ogólnego, b!dzie kontynuowana na I etapie edukacyjnym – edukacji
wczesnoszkolnej.
Zadaniem przedszkola jest wyposa$enie wychowanków w po$ dane kompetencje. Dzieci
ucz!szczaj ce do przedszkola od 3 roku $ycia przygotowuj si! do szko%y przez trzy lata pod
kierunkiem nauczycieli posiadaj cych odpowiednie kwaliÞkacje. Ma%e dzieci przychodz ce
do przedszkola maj du$o czasu na opanowanie niezb!dnych umiej!tno#ci, bez wzgl!du na
to, na jakim poziomie rozwoju rozpoczynaj edukacj! przedszkoln . Dzieci starsze maj
tego czasu mniej.
Podstaw prowadzenia celowej pracy z dzie"mi jest poznanie wychowanków i planowanie
dzia%a& w danej grupie tak, aby ka$de z dzieci mog%o rozwija" si! w harmonijnie. Dokonuj c
rozpoznania, nauczyciel powinien wzi " pod uwag! to, $e dzieci pochodz z ró$nych #rodowisk spo%ecznych, a ich rozwój przebiega w indywidualnym tempie.
Ustalanie poziomu sprawno#ci psychoruchowych ka$dego wychowanka powinno odbywa" si! poprzez systematyczn obserwacj! pedagogiczn oraz przeprowadzenie – w roku
poprzedzaj cym pój#cie do szko%y – diagnozy przedszkolnej, stanowi cej analiz! gotowo#ci
dziecka do podj!cia nauki szkolnej.
Uzyskane w ten sposób informacje b!d stanowi%y równie$ podstaw! do planowania pracy indywidualnej z dzieckiem. Celem tworzenia planów pracy indywidualnej jest nie tylko
opracowanie programów korekcyjnych dla dzieci, których rozwój przebiega wolniej w okre#lonych sferach, ale tak$e przemy#lenie sposobów rozwijania zainteresowa& i uzdolnie&
dzieci, które rozwijaj si! szybciej.
Dzieci potrzebuj ce wsparcia uzyskuj je od nauczyciela w postaci pracy indywidualnej
(nauczyciel – dziecko) i w ma%ych grupach (nauczyciel – kilkoro dzieci). Niekiedy zaburzenia
rozwoju s tak du$e, $e konieczna jest pomoc specjalistów, np. logopedy, psychologa, terapeuty
czy rehabilitanta, po to, aby ka$de dziecko mog%o jak najlepiej rozwija" swoje mo$liwo#ci.
Wa$na jest równie$ wspó%praca z rodzicami. Wspó%dzia%anie nauczycieli, specjalistów
i rodziców powinno przebiega" w atmosferze zaufania, prowadz cego do ujednolicenia
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oddzia%ywa& wychowawczych. Nauczyciel ma za zadanie na bie$ co informowa" rodziców
o post!pach ich dziecka, problemach czy szczególnych zdolno#ciach, które warto rozwija".
Je$eli dziecko b!dzie przekonane, $e jest rozumiane przez najbli$sze osoby, $e mo$e liczy"
na ich wsparcie i uznanie, poczuje si! pewniej w d $eniach poznawczych, utrwali pozytywne postawy, ch!tniej podejmie wysi%ek, aby wykona" zadania.
Od nauczyciela realizuj cego program oczekuje si!, $e b!dzie aktywizowa% dziecko tak,
aby doskonali%o ono swoje umiej!tno#ci w toku proponowanych zabaw i innych dzia%a&.
Miar sukcesu ka$dego wychowanka b!dzie osi ganie kolejnych etapów umiej!tno#ci wskazanych w programie.

Dziecko w wychowaniu przedszkolnym
Do przedszkola dziecko przychodzi z domu rodzinnego, w którym czuje si! bezpieczne, kochane, szcz!#liwe. Wed%ug jego najbli$szych prawid%owo reaguje na ró$ne $yciowe sytuacje.
Zmiana wynikaj ca z pój#cia do przedszkola i przebywania w nowym otoczeniu przez wiele
godzin sprawia, $e pojawiaj si! inne jako#ciowo prze$ycia, zwi zane z chwilami radosnymi, ale te$ trudnymi, a czasem nawet bolesnymi. Doskonale, je#li dzieci ch!tnie przychodz
do przedszkola, lecz wiele z nich ma z tym trudno#ci. Wynika to z indywidualnych cech
ka$dego dziecka – ró$nego poziomu rozwoju umys%owego, ruchowego i spo%ecznego.
Z w%asnego do#wiadczenia wiemy, $e przed dzieckiem, które po raz pierwszy przychodzi do przedszkola, staj nowe wyzwania, wynikaj ce ze zmiany sytuacji wychowawczej
i z uczestniczenia w innych ni$ dotychczas formach aktywno#ci.
Dziecko musi pozna" pomieszczenia, z których b!dzie korzysta%o, a wi!c swoj sal!, %azienk!, szatni!, wreszcie ca%y budynek. Zapoznaje si! z kolegami, nauczycielami i innymi
pracownikami przedszkola. Wszystkie te zmiany mog zachwia" jego poczucie bezpiecze&stwa. Ma%e dziecko bardzo emocjonalnie odbiera wszelkie negatywne prze$ycia, które
w efekcie os%abiaj jego aktywno#" umys%ow i ch!" do dzia%ania.
Przyk%adem sytuacji trudnej, wywo%uj cej u dziecka negatywne emocje, mo$e by" za%atwianie potrzeb Þzjologicznych. W domu rodzinnym czynno#ci te dziecko wykonuje samodzielnie. I cho" sta%y si! dla niego rzecz naturaln , to w przedszkolu we wspólnej toalecie,
do której wchodzi jednocze#nie kilkoro dzieci, mog wywo%a" stres. W takich okoliczno#ciach nale$y post!powa" z ogromnym wyczuciem i zapewni" dziecku pe%n intymno#", aby
swobodnie i bez zahamowania mog%o za%atwia" swoje potrzeby.
Obawy dziecka wi $ si! równie$ ze spo$ywaniem wspólnych posi%ków. Nale$y stopniowo przyzwyczaja" do próbowania nowych potraw w taki sposób, aby nie zniech!ca" dziecka
do jedzenia w ogóle.
Dzi!ki dobremu kierowaniu procesem adaptacyjnym dziecko stopniowo przystosowuje si!
do nowych warunków. Nabiera zaufania do nauczycieli, nawi zuje pozytywne relacje z rówie#nikami, interesuje si! otaczaj cym go #wiatem i rozwija w%asn aktywno#" poznawcz .
Dziecko w wieku przedszkolnym nie zawsze potraÞ panowa" nad swoimi emocjami.
W demonstrowaniu ich jest szczere i impulsywne, wyra$a je gestami i ruchem, np. z rado#ci
klaszcze w r!ce, podskakuje, a nawet g%o#no krzyczy. Podobnie reaguje, gdy jest z czego#
niezadowolone b d' znajduje si! w trudnej dla niego sytuacji. Stoj przed nim powa$ne
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wyzwania – musi zrozumie", $e nie mo$e mie" zabawki, któr bawi si! kolega. Cz!sto jeszcze reaguje z%o#ci . Próbuje odebra" upatrzon zabawk!, bo przecie$ do tej pory bawi% si!
w domu wszystkimi bez $adnych ogranicze&.
Pojawiaj ce si! pierwsze konßikty nale$y rozwi zywa" %agodnie, cierpliwie t%umacz c,
$e do korzystania ze wspólnych zabawek wszyscy maj takie samo prawo. Z czasem dziecko zrozumie, na czym polega zgodna zabawa, i zaczn tworzy" si! dobre relacje w grupie.
Pozytywne do#wiadczenia sprzyjaj rozwojowi osobowo#ci dziecka i nabywaniu umiej!tno#ci wspó%dzia%ania, pobudzaj aktywno#" psychoruchow , za# negatywne – hamuj rozwój
i potrzeb! nawi zywania kontaktów z innymi osobami.
Napi!cia emocjonalne, utrudniaj ce funkcjonowanie dziecka w grupie, mog by" spowodowane niskim poziomem rozwoju mowy. Dziecko, które mówi niewyra'nie, nie jest rozumiane przez otoczenie. Nie zostan zatem zaspokojone jego potrzeby wynikaj ce w danej
sytuacji. Mo$e chodzi" o podanie chusteczki higienicznej, zawi zanie sznurowad%a lub wyszukanie samochodu, którym chce si! w tym momencie pobawi".
W wyniku odpowiedniej pracy nauczyciela, który uwzgl!dnia predyspozycje wychowanka, traktuje go indywidualnie, zna i respektuje jego oczekiwania oraz potrzeby, dziecko staje
si! aktywniejsze, coraz mniej zale$ne od doros%ych, coraz bardziej sprawne i samodzielne.
Indywidualne oddzia%ywanie i stopniowe, zgodne z propozycjami programu, wyrabianie
okre#lonych umiej!tno#ci i zachowa& oraz przekazywanie wiadomo#ci b!dzie sprzyja%o
w%a#ciwemu przygotowaniu do edukacji szkolnej.
Podobne prze$ycia towarzysz dziecku rozpoczynaj cemu nauk! w szkole. Adaptacja
do nowych warunków zale$y od przebiegu procesu wychowawczego w przedszkolu. Dziecko, przekraczaj c próg szkolny z w%asnym baga$em do#wiadcze&, nawyków, przyzwyczaje& i okre#lonych umiej!tno#ci, w nowym #rodowisku zetknie si! z wieloma wymaganiami,
ograniczeniami, zasadami, jak równie$ obowi zkami. Pewny siebie pierwszoklasista, przyjazny, ch!tny do podejmowania nowych zada&, wyra$aj cy swoje potrzeby, panuj cy nad
emocjami – ma ogromn szans! na odniesienie sukcesów w nauce.
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Za"o#enia programu
S%owa Janusza Korczaka – naucz, wyt"umacz, pomó#, pob"a#aj – sta%y si! dla nas mottem
podczas tworzenia programu. Sugerowa%y#my si! nie tylko podstaw programow , która
wyznacza obowi zuj ce kierunki dzia%a& nauczyciela, ale i w%asnymi do#wiadczeniami. Proponujemy wychowawcy drog! zmierzaj c do opanowania przez dzieci potrzebnych umiej!tno#ci, warunkuj cych powodzenie w szkole.
Akceptuj, toleruj i wspieraj wydaj nam si! najw%a#ciwszymi okre#leniami i wskazówkami do pracy nauczyciela.
Proponowany program zawiera szczegó%owy zakres wiadomo#ci i umiej!tno#ci, jakimi
powinno dysponowa" dziecko ko&cz ce przedszkole, i zosta% uj!ty w 15 obszarach, wyodr!bnionych w obowi zuj cej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.). Zawarte w nich tre#ci
skierowane s do wszystkich dzieci obj!tych wychowaniem przedszkolnym, bez zró$nicowania wiekowego.
Wskazane etapy dochodzenia do konkretnych umiej!tno#ci, kszta%towania postaw, rozwijania mowy i my#lenia czy zdobywania ogólnej wiedzy o #rodowisku spo%eczno-przyrodniczym, uwzgl!dniaj ró$nice rozwojowe dzieci i sprzyjaj ich dzia%alno#ci poznawczej zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami. Program przewiduje stopniowe opanowanie przez
dziecko okre#lonych umiej!tno#ci, pocz wszy od najprostszych (podstawowych), a ko&cz c
na tych, które powinno reprezentowa" w chwili pój#cia do szko%y. Czas osi gania poszczególnych sprawno#ci jest ró$ny u ka$dego dziecka i zale$y od jego mo$liwo#ci rozwojowych.
Program mo$e by" realizowany w grupach zró$nicowanych wiekowo, jak równie$ w oddzia%ach integracyjnych, pod warunkiem otoczenia dzieci z dysfunkcjami opiek specjalistyczn i prowadzenia pracy indywidualnej z dzieckiem lub pracy w ma%ych grupach.
Opracowany program przewiduje realizacj! nast!puj cych zada&:
( stwarzanie warunków, w których dziecko b!dzie mog%o rozwija" si! zgodnie ze swoimi
mo$liwo#ciami i zdolno#ciami, z nastawieniem na rozbudzanie ciekawo#ci poznawczej;
( monitorowanie i stymulowanie rozwoju Þzycznego, intelektualnego, emocjonalnego i spo%ecznego;
( kszta%towanie postaw moralnych, poczucia sensu i warto#ci $ycia, to$samo#ci narodowej, warto#ci uniwersalnych i uczenie rozró$niania dobra od z%a;
( propagowanie wzorców, norm i zachowa& spo%ecznie akceptowanych;
( organizowanie warunków edukacyjnych umo$liwiaj cych dzieciom prezentowanie
swojej indywidualno#ci, odnoszenie sukcesów i odczuwanie rado#ci z podejmowanej
aktywno#ci umys%owej i Þzycznej;
( pomoc w rozwi zywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwa%y przykro#ci z powodu swoich s%abych stron;
( przeciwdzia%anie zagro$eniom dla zdrowia Þzycznego i psychicznego dzieci;
( podejmowanie wspó%pracy z rodzin w celu ujednolicenia oddzia%ywa& wychowawczych;
( przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowa& rol ucznia.
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Powo%uj c si! na nasze wieloletnie do#wiadczenie pedagogiczne, mo$emy stwierdzi", $e
wszelkie dzia%ania doros%ych, podejmowane w trosce o dobro dziecka i jego rytmiczny rozwój,
nale$y opiera" na przemy#lanych zadaniach, wyznaczaj cych kierunek pracy. Wychowanie
i edukacja dzieci powinna oscylowa" wokó% podstawowej formy ich dzia%alno#ci, jak jest zabawa. Zaspokaja ona potrzeb! ruchu, kontaktów rówie#niczych, badania i poznawania w%a#ciwo#ci przedmiotów i zjawisk. Za%o$eniem programu jest organizowanie pobytu w przedszkolu w taki sposób, aby dziecko spontanicznie podejmowa%o zabawy w czasie wolnym, jak
równie$ ch!tnie uczestniczy%o w zabawach dydaktycznych kierowanych przez nauczyciela.

$0

Cele programu
Wykorzystuj c naturalny potencja% dzieci, nauczyciel stwarza warunki umo$liwiaj ce zdobywanie przez nie nowych do#wiadcze& – wiedzy i umiej!tno#ci.
Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest stymulowanie rozwoju dzieci
i przygotowanie do podj!cia obowi zku szkolnego. Program wskazuje nauczycielowi kierunek dzia%a&, zapewniaj cy osi gni!cie przez dzieci pe%nego rozwoju Þzycznego i intelektualnego. Zawiera szczegó%owe tre#ci wychowania i nauczania, uwzgl!dniaj ce mo$liwo#ci
wychowanków na wszystkich etapach edukacyjnych.
Ogólne cele wychowawcze i dydaktyczne:
( poznawanie swoich mocnych i s%abych stron;
( kszta%towanie pozytywnego wizerunku samego siebie;
( rozpoznawanie i nazywanie w%asnych emocji oraz opanowanie ich gwa%townego wyra$ania;
( nabywanie umiej!tno#ci radzenia sobie w ró$nych $yciowych i zadaniowych sytuacjach;
( poznawanie znaczenia warto#ci uniwersalnych w kontaktach spo%ecznych;
( przestrzeganie zasad zachowania si! w miejscach publicznych (ulica, teatr, park);
( nabywanie nawyków poprawnego stosowania zwrotów grzeczno#ciowych;
( zwracanie uwagi na potrzeby innych;
( akceptowanie kolegów takimi, jakimi s ;
( odczuwanie wi!zi emocjonalnej z rodzin i przywi zania do najbli$szych;
( budowanie poczucia przynale$no#ci regionalnej i narodowej, odnoszenie si! z szacunkiem do symboli narodowych;
( odbieranie dozna& estetycznych;
( kszta%towanie postawy gotowo#ci do poznawania i dzia%ania;
( doskonalenie umiej!tno#ci planowania i organizowania dzia%a& poprzez dobór odpowiednich materia%ów i utrzymywanie porz dku w miejscu pracy;
( poznawanie zasad bezpiecze&stwa w przedszkolu i poza jego terenem;
( kszta%towanie czynnych postaw zmierzaj cych do dba%o#ci o bezpiecze&stwo w%asne
i innych;
( nabywanie umiej!tno#ci reagowania na polecenia nauczyciela kierowane do ca%ej grupy;
( podporz dkowanie si! regu%om obowi zuj cym w grupie;
( zgodne wspó%dzia%anie w zespole i podejmowanie prób rozwi zywania konßiktów na
drodze negocjacji;
( rozwijanie samodzielno#ci w zakresie czynno#ci samoobs%ugowych;
( kszta%towanie nawyków zdrowego trybu $ycia, w tym prawid%owego od$ywiania si!;
( przyjmowanie odpowiedniej postawy wobec #wiata ro#lin i zwierz t;
( szanowanie pracy kolegów i ich wytworów oraz pracy ludzi wykonuj cych ró$ne zawody;
( doskonalenie mowy w zakresie poprawno#ci artykulacyjnej, p%ynno#ci wypowiedzi
oraz poprawno#ci gramatycznej i leksykalno-semantycznej;
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( kszta%towanie zdolno#ci wypowiadania si! w sposób zrozumia%y dla innych oraz zwracania si! wprost do rozmówcy;
( nabywanie umiej!tno#ci sprawnego porozumiewania si! z otoczeniem za pomoc werbalnych i pozawerbalnych #rodków wyrazu;
( doskonalenie umiej!tno#ci opowiadania tre#ci utworów literackich i dzielenia si! wra$eniami z obejrzanych spektakli;
( podejmowanie prób tworzenia w%asnych opowiada&;
( pog%!bianie zainteresowania #wiatem spo%ecznym, przyrodniczym i technicznym;
( nabywanie umiej!tno#ci obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyci gania i formu%owania wniosków;
( rozumienie przyczyn i podejmowanie prób przewidywania skutków sytuacji obserwowanych w otoczeniu lub przedstawionych na ilustracjach;
( przewidywanie skutków w%asnych dzia%a&;
( wykorzystanie zdobytych wiadomo#ci i umiej!tno#ci w podejmowanych dzia%aniach;
( kszta%towanie wra$liwo#ci oraz ekspresji plastycznej i muzycznej;
( podejmowanie wysi%ku Þzycznego i doskonalenie sprawno#ci ruchowej na miar! w%asnych mo$liwo#ci;
( doskonalenie percepcji s%uchowej i wzrokowej;
( nabywanie umiej!tno#ci odczytywania i rozumienie znaczenia informacji zapisanych
w formie symboli (próby symbolicznego kodowania komunikatu);
– poznawanie podstawowych przepisów ruchu drogowego;
( rozwijanie zainteresowania zdobyczami techniki i przestrzeganie zasad bezpiecze&stwa
podczas korzystania z narz!dzi i urz dze& elektrycznych;
– pos%ugiwanie si! liczebnikami g%ównymi i porz dkowymi;
– poprawne liczenie w zakresie w%asnych mo$liwo#ci oraz ustalanie wyniku dodawania
i odejmowania w konkretnym dzia%aniu;
( kszta%towanie umiej!tno#ci tworzenia zbiorów wed%ug cech jako#ciowych i ilo#ciowych, poznawanie i okre#lanie równoliczno#ci zbiorów;
( doskonalenie orientacji w przestrzeni, umiej!tno#ci okre#lania po%o$enia przedmiotów
i wskazywania kierunku.
Realizacja przedstawionych celów pomo$e nauczycielowi w osi gni!ciu pozytywnych
efektów procesu wspomagania rozwoju i ukierunkowania aktywno#ci dzieci maj cych okre#lone trudno#ci, jak i wyró$niaj cych si! wrodzonym potencja%em mo$liwo#ci.
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Nauczyciel, planuj c prac! z dzie"mi, zobowi zany jest w pierwszej kolejno#ci pozna" podstaw! programow wychowania przedszkolnego, struktur! programu i zakres jego tre#ci.
Umiej!tno#ci, jakie powinno posiada" dziecko ko&cz ce przedszkole, s opisane w programie
w rozdziale Etapy osi%gania umiej$tno!ci i sposoby realizacji w ramach obszarów edukacyjnych. Prawid%owe wype%nienie zada& edukacji przedszkolnej wymaga tak$e znajomo#ci tre#ci
realizowanych na kolejnym etapie edukacji. Nauczyciel wychowania przedszkolnego powinien pozna" Podstaw$ programow% edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III).
W drugiej kolejno#ci musi zada" sobie pytanie, co chce osi gn " w pracy z wychowankami, pami!taj c o dostosowaniu zada& i zaj!" do potrzeb i zainteresowa& dzieci. Podczas
przekazywania i utrwalania tre#ci powinien odwo%ywa" si! do ich prze$y", do#wiadcze&
i dotychczasowych wiadomo#ci.
Istotne jest równie$ to, jakie nauczyciel zapewni warunki oraz w jaki sposób b!dzie dochodzi% do wyznaczonych celów, uwzgl!dniaj c w swoich zamierzeniach mo$liwo#ci dzieci,
wynikaj ce z ich wieku i indywidualnych predyspozycji. Stworzenie serdecznej, przyjacielskiej atmosfery, zach!ci dzieci do podejmowania dzia%a& i u%atwi kszta%towanie pozytywnego nastawienia do #wiata.
Po ustaleniu, w jakim celu b!dzie dzia%a", w jaki sposób i w jakich warunkach to dzia%anie b!dzie si! odbywa%o, nauczyciel przyst!puje do pracy zgodnie z przyj!tym programem
wychowania przedszkolnego.
Okre#la temat, wokó% którego zrealizuje tre#ci programowe z wykorzystaniem ró$nych
metod, #rodków dydaktycznych i form aktywno#ci. Przyswajanie przez dzieci nowych tre#ci
najskuteczniej odbywa si! poprzez pokazywanie i u#wiadamianie tego, co jest im najbli$sze,
co mog zobaczy", prze$y", do#wiadczy". )atwemu zrozumieniu zagadnienia sprzyja organizowanie wycieczek, zabaw tematycznych i wykorzystanie utworów literackich oddzia%uj cych na wyobra'ni!. Potem prowadzone s zaj!cia oparte na rozmowie, która wymaga od
dziecka, czyli rozmówcy, pewnej wiedzy, aby mog%o podj " dialog.
Pomys%ów na wprowadzanie i utrwalanie okre#lonych tre#ci jest bardzo du$o, jednak ka$demu z nich powinna towarzyszy" zasada – od najbli$szego do dalszego poznawania, od wykonywania czynno#ci prostych do czynno#ci bardziej z%o$onych. Nale$y pami!ta" o tym, $e
dziecko najlepiej poznaje, trwale zapami!tuje i zdobywa do#wiadczenia wtedy, kiedy mo$e
obserwowa", bezpo#rednio dzia%a" – bada" rzeczy i zjawiska wszystkimi zmys%ami, operowa" i manipulowa" przedmiotami.
Przyk ad poznawania !rodowiska spo ecznego
Je$eli b!dziemy chcieli doprowadzi" do osi gni!cia umiej!tno#ci, polegaj cych na tym, $e
dziecko:
( zna swoje imi! i nazwisko;
( potraÞ poda" adres zamieszkania, rozpoznaje osiedle, na którym mieszka (miejscowo#", w której $yje), podaje charakterystyczne cechy zabudowy;
( dostrzega ró$norodno#" architektury;
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( opisuje krajobraz;
( wie i nazywa wa$niejsze instytucje i urz!dy znajduj ce si! w okolicy miejsca zamieszkania (poczta, szko%a, przedszkole, przychodnia zdrowia, posterunek policji);
to ustalamy temat np. „Wko%o mojego domu”.
Rozpoczynaj c realizacj! tego tematu, najpierw zabieramy dzieci na wycieczk! po
najbli$szej okolicy, w czasie której b!dziemy rozmawiali o tym, jak wygl da osiedle, budynki mieszkalne wielorodzinne lub jednorodzinne, gdzie s ulice, parkingi, a gdzie skwerki
lub place zabaw. Odnajdziemy tabliczki i odczytamy nazwy i numery ulic. Dzieci poznaj
sposób oznakowania domów, obejrz budynki, w których mieszcz si! instytucje. Dowiedz
si!, na jakiej ulicy znajduje si! przedszkole.
Nast!pnym dzia%aniem b!dzie wykonanie w zespo%ach makiety osiedla z wykorzystaniem ró$norodnych materia%ów. Dzieci musz prac! zaplanowa", zdecydowa", kto wykona
poszczególne elementy. Przy tej okazji mo$na wprowadzi" symbole i zastosowa" liczb! porz dkow dla oznakowania ulic, np.: Ka$dy kolejny dom na ulicy Kwiatowej dzieci oznaczaj tabliczk z kwiatkami. Na pierwszy dom naklejaj 1 kwiatek, na drugi – 2 kwiatki itd.
Wszystkie potrzebne elementy wykonuj samodzielnie, ucz c si! zgodnego wspó%dzia%ania.
W ten sposób utrwalimy wiadomo#ci o tym, co znajduje si! na osiedlu (w miejscu zamieszkania), znajomo#" cech charakterystycznych wysokiej lub niskiej zabudowy, nazw urz!dów
i innych elementów ma%ej architektury. Praca taka mo$e by" kontynuowana przez 2–3 dni
w dogodnym czasie.
Sposobem wspólnego dzia%ania mo$e by" gromadzenie zdj!" przedstawiaj cych najbli$sz okolic! i wspólne tworzenie albumu pt. „Tu mieszkam”. Dzieci, których domy znajduj
si! na tej samej ulicy, wspólnie komponuj kart!, wklejaj c zdj!cia i zdobi c j . Je#li dziecko
samo wykonuje kart!, umieszczamy j za kart z dan nazw ulicy. Wychowankowie mog
swobodnie si!ga" po umieszczony w k ciku ksi $ki gotowy album – ogl da", porównywa"
ró$ne budynki mieszkalne, zapami!tywa" zapis graÞczny nazw ulic.
Wykonanie pracy plastycznej na temat „Moje osiedle”, np. wydzieranka, wycinanka lub
malowanie wybran technik , poza rozwijaniem sprawno#ci manualnych, umiej!tno#ci pos%ugiwania si! przyborami czy pobudzania twórczej aktywno#ci dzieci, b!dzie okazj do
odtwarzania zapami!tanych kszta%tów architektonicznych.
W zabawie z grup dzieci „Papierowa kula” mo$emy utrwala" znajomo#" imienia i nazwiska, rozwija" wyobra'ni! i umiej!tno#" budowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie. Dzieci, siedz c w kole, podaj sobie z r k do r k kul! uformowan z gazety lub du$ego
arkusza papieru. Na sygna% nauczyciela: Stop! dziecko, które trzyma kul!, przedstawia si!,
podaj c imi! i nazwisko, oraz ko&czy zdanie, np. Trzymam w r$ku kul$, która… . Zabawa
toczy si! dalej, lecz przed ka$dym kolejnym przekazywaniem kuli, nauczyciel zapowiada,
jakie zdanie dzieci b!d ko&czy". Przyk%ady: Moja kula jest…, Kul% b$d$…, Zabior$ kul$ do
domu, poniewa#… .
Form pomagaj c zapami!tywa" nazwy ulic, na których mieszkaj dzieci, jest zabawa w skojarzenia. Przygotowujemy dla dzieci ró$ne obrazki, których nazwy b!d tworzy%y
rymy do wymienianych przez nauczyciela nazw ulic, np. Ogrodowa – sowa, &wirki i Wigury
– chmury, Mi"a – pi"a. Dzieci mog równie$ próbowa" samodzielnie uk%ada" skojarzenia.
Zabawa taka pobudza wyobra'ni! i cz!sto wprowadza wiele humoru.
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Tre#" opowiadania Przygoda z ma"pk% Stefanii Szuchowej2 u#wiadomi dzieciom, dlaczego wa$na jest znajomo#" w%asnego imienia i nazwiska oraz adresu. Przy tej okazji ustalimy,
w jakich sytuacjach potrzebna jest nam wiedza o miejscu, w którym mieszkamy, oraz komu
i kiedy nale$y takie informacje podawa". Opowiadanie to mo$e by" równie$ wykorzystane
do przewidywania i wyci gania wniosków: Co by by"o, gdyby… .
Znajomo#" adresów zamieszkania utrwalimy w zabawie „Kto tu mieszka”, polegaj cej na
wypowiadaniu adresu sylabami. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie swojego adresu i przedstawienie si!. Kto prawid%owo odgadnie, wykonuje Þgur!-pomnik, któr na#laduj pozosta%e
dzieci. Dodatkowym walorem tego dzia%ania jest mo$liwo#" rozwijania spostrzegawczo#ci
s%uchowej poprzez "wiczenie analizy i syntezy sylabowej.
Dzi!ki takim zabawom dzieci u#wiadamiaj sobie w%asn odr!bno#" – to, $e ka$dy cz%owiek ma swoje imi!, nazwisko i mieszka w okre#lonym miejscu.
Przyk ad poznawania !rodowiska przyrodniczego
G%ównym celem realizacji tematu „Jesieni jab%ka si! czerwieni ” b!dzie poznanie charakterystycznych cech jesieni oraz znaczenia przyrody w $yciu cz%owieka. Proponowane dzia%ania
pozwol na opanowanie przez dzieci nast!puj cych umiej!tno#ci:
( rozpoznaje drzewa owocowe po kszta%cie li#ci i owocach oraz #rodowisko naturalne,
w którym te drzewa rosn ;
( rozpoznaje i nazywa owoce, opisuje budow! i okre#la ich cechy;
( rozumie znaczenie owoców dla zdrowia;
( zna mo$liwo#ci spo$ywania owoców w ró$nych postaciach.
Aby przybli$y" dzieciom #rodowisko przyrodnicze, organizujemy wycieczk! do sadu lub
ogródków dzia%kowych. Dzieci poznaj nazw! miejsca, w jakim si! znajduj (sad, ogród,
ogródki dzia%kowe), prowadz obserwacje i podejmuj ciekawe dzia%ania, np. przygl daj si!
pracy ludzi w ogrodnictwie, zauwa$aj sposoby gromadzenia i sortowania owoców, porównuj kszta%t i barwy zebranych li#ci, przyporz dkowuj je w%a#ciwym drzewom. Samodzielnie
nazywaj drzewa, rozpoznaj c je po rosn cych na nich owocach. Dzieci mog pomaga" przy
zbiorze owoców, jak równie$ zabra" je do przedszkola (przy tej okazji zwrócimy uwag! na
konieczno#" mycia owoców przed spo$yciem). Zbierzemy tak$e li#cie do suszenia, $eby potem
wykorzysta" je na zaj!ciach plastycznych.
Po powrocie do przedszkola wraz z dzie"mi umieszczamy zbiory w k ciku przyrody.
Tworzeniu kompozycji z li#ci mo$e towarzyszy" swobodna rozmowa i dzielenie si! wra$eniami z wycieczki. B!dzie to okazja do utrwalenia zdobytych wiadomo#ci.
Proponujemy równie$ kolejne dzia%ania.
Wspólne wykonanie dekoracji sali pt. „Owocowe drzewa” dostarczy dzieciom wielu rado#ci. Ka$dy z trzech zespo%ów dzieci otrzymuje du$ kartonow sylwet! drzewa. Nast!pnie
dzieci uk%adaj poci!ty na kilka cz!#ci obrazek, który wska$e, jakie drzewo owocowe wykonaj . Po ustaleniu zada& z papieru kolorowego lub z innego materia%u tworz li#cie i owoce,
które na koniec doklej wed%ug w%asnego pomys%u na sylwetach drzew. Tak powstanie dekoracja przedstawiaj ca grusz!, jab%o& i #liw!. Obok drzew mo$na umie#ci" kartoniki z ich
nazwami, aby dzieci pozna%y zapis graÞczny wyrazów.
2

S. Szuchowa, Przygoda z ma"pk%, Nasza Ksi!garnia, Warszawa 1968.
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Przedstawienie dzieciom wiersza Entliczek-pentliczek Jana Brzechwy3 i wspólne omówienie jego tre#ci pos%u$y kszta%towaniu umiej!tno#ci budowania d%u$szych wypowiedzi i stosowania nowych wyrazów w s%owniku czynnym, rozumieniu konieczno#ci jedzenia owoców,
a tak$e ustaleniu potraw, które mo$na otrzyma" z jab%ek (ciasta: szarlotka, bu%eczki; napoje:
kompot; inne potrawy: zupa, nale#niki, knedle). Wiersz doskonale nadaje si! do nauki na pami!". Tworzenie krótkich scenek, wymagaj cych wcze#niejszego skupienia uwagi na tek#cie
literackim, u%atwi dzieciom zapami!tanie tre#ci i pozwoli dostrzec humor utworu.
Przygotowanie sa%atki owocowej i kompotu sprzyja poznaniu budowy owoców za pomoc zmys%ów. Dzieci maj okazj! okre#li", jaka jest twardo#" owoców, sprawdzi" dotykiem
powierzchni! np. jab%ek (g%adka) i gruszki (chropowata), spróbowa", jak smakuj . Zauwa$aj podobie&stwa i ró$nice w budowie owoców.
Wykonanie sa%atki owocowej z jab%ek, gruszek i galaretki owocowej przeprowadzimy
w zespo%ach. Dzielimy grup! dzieci na 2 zespo%y, przypinaj c do ubranek etykietki przedstawiaj ce jab%ka lub gruszki. Jedni obior i pokroj jab%ka, a drudzy – gruszki. Etapy przygotowania deseru okre#lamy, omawiaj c gotowe elementy demonstracyjne, ustawione w takiej
kolejno#ci, w jakiej b!d wykonywane czynno#ci. Dzieci samodzielnie opowiadaj , co po
kolei b!d robi%y. Je#li prawid%owo odgadn kolejn czynno#", przy elemencie demonstracyjnym ustawiamy kartonik z odpowiedni liczb kropek:
( przy jab%ku i gruszce umieszczony jest obrazek przedstawiaj cy kran. Dzieci ustalaj
pierwsz czynno#", jak jest umycie owoców – tu ustawiamy kartonik z 1 kropk ;
( przy cz!#ciowo obranych owocach dzieci mówi , $e kolejn czynno#ci jest obranie
jab%ek i gruszek – tu stawiamy kartonik z 2 kropkami;
( przy miseczce z pokrojonymi w kostk! owocami dzieci dochodz do wniosku, $e owoce nale$y nast!pnie pokroi" – tu umieszczamy kartonik z 3 kropkami;
( przy miseczce z pokrojon w kostk! galaretk owocow dzieci okre#laj kolejn czynno#" – tu ustawiamy kartonik z 4 kropkami;
( przy misce, w której znajduje si! niewielka cz!#" gotowej ju$ sa%atki owocowej, dzieci
ustalaj , $e ostatnia czynno#" polega na w%o$eniu pokrojonych owoców i galaretki do
wspólnej salaterki – tu umieszczamy kartonik z 5 kropkami.
Przed rozpocz!ciem dzia%ania przypominamy o umyciu r k i za%o$eniu fartuszków, wyja#niamy sposób u$ywania no$a (plastikowego) oraz uwra$liwiamy na zachowanie porz dku
w miejscu pracy.
Poniewa$ tempo pracy dzieci i umiej!tno#ci pos%ugiwania si! no$em mog by" ró$ne,
umawiamy si!, $e ten, kto ju$ pokroi owoce, przyst pi do krojenia w kostk! galaretek.
Cz!#" wst!pna (obejmuj ca czas przed przyst pieniem do konkretnych czynno#ci) stanowi naturaln sytuacj! stosowania liczebników porz dkowych: '. czynno! , 2. czynno! itd.
Jest okazj sprzyjaj c budowaniu logicznych wypowiedzi i okre#laniu kolejno#ci wykonywania czynno#ci: najpierw, potem.
W trakcie wykonywania pracy dzieci b!d nabywa%y umiej!tno#ci pos%ugiwania si! przyborami, przyzwyczaja%y do zachowania higieny – mycie r k, owoców – oraz do utrzymywania porz dku.
3

$6

J. Brzechwa, Entliczek-pentliczek, w: tego$, Brzechwa dzieciom, Nasza Ksi!garnia, Warszawa 1991.

PRACA Z PROGRAMEM

Wspólne spo$ywanie sa%atki, a tak$e cz!stowanie pracowników przedszkola samodzielnie wykonanym deserem sprawi dzieciom du$o rado#ci i satysfakcji z wykonanej pracy.
Rozwi zywanie zagadek s%owno-obrazkowych jest zadaniem bardzo lubianym przez
dzieci. Po wys%uchaniu zagadki uczestnicy zabawy podaj nazw! owocu, wybieraj w%a#ciwy obrazek i umieszczaj go na tablicy. Nauczyciel za# przypina przy obrazku kartonik
z jego nazw . W ten sposób utrwalimy znajomo#" nazw owoców i wiadomo#ci o ich charakterystycznych cechach. Powstanie s%ownik obrazkowo-wyrazowy – dzieci b!d mia%y sposobno#" do globalnego rozpoznawania wyrazów i zapami!tania nazw.
Przyk%ady zagadek:
Owoce
Hojnie sad rozdaje
smaczne witaminki
dla mi"ego ch"opca
i mi"ej dziewczynki.
Jab ko
Czerwone, rumiane
w s"o(cu wyk%pane.
Gdy dojrzewa,
spada z drzewa.
"liwka
Jest s"odka i zdrowa,
w granatowym brzuszku
jedn% pestk$ chowa.
Gruszka
W dole gruba, w górze cienka
bywa #ó"ta ta panienka.
Gdy ugryziesz jeden k$s,
z ochot% ca"% j% zjesz.
Winogrona
Z zielonej ga"%zki
zieloniutkie kulki
wpadaj% do buzi
Tomka i Urszulki.
Do tworzenia s%ownika mo$emy wykorzysta" wszystkie znane dzieciom owoce – jab%ka,
gruszki, #liwki, winogrona oraz banany, mandarynki, ananasy – grupuj c je wed%ug pochodzenia na te, które rosn w naszym kraju, i te, które s do nas przywo$one.
Zagadki s%uchowo-obrazkowe pos%u$ nie tylko utrwaleniu znajomo#ci nazw owoców,
ale b!d równie$ doskonali%y umiej!tno#" dokonywania analizy s%uchowej. Nauczyciel
mówi pierwsz sylab!, a dziecko wskazuje owoc, którego nazwa rozpoczyna si! podan sylab . Warto dla odmiany poda" ca% nazw! sylabami – dzieci, dokonuj c syntezy, wybieraj
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w%a#ciwy obrazek przedstawiaj cy owoc. Nast!pnie wskazane dziecko wypowiada sylabami
nazw! wybranego przez siebie owocu, a grupa odgaduje. Przy okazji tej zabawy dzieci grupuj owoce wed%ug ich rodzajów, przeliczaj liczb! elementów utworzonych w ten sposób
zbiorów, porównuj ich liczebno#", porz dkuj c od najmniejszej do najwi!kszej liczby elementów (owoców) itp.
Zabawa z wykorzystaniem historyjki obrazkowej „Jab%oneczka” (3 rysunki drzewa pokazanego w ró$nych porach roku: wiosn , latem i jesieni ) polega na odkrywaniu kolejnych
fragmentów obrazka i odgadywaniu, co przedstawia. Sprzyja to "wiczeniu spostrzegawczo#ci, uczeniu przewidywania i wyci gania wniosków, dostrzeganiu przemijalno#ci czasu i nast!puj cych zmian, rozwijaniu my#lenia i kszta%towaniu umiej!tno#ci budowania d%u$szych
wypowiedzi.
Rozmowa przy ilustracji „W sadzie” jest podsumowaniem, w którym dzieci, na podstawie zdobytych informacji, mog wypowiada" si! na temat tego: jak wygl da sad, jakie rosn
w nim drzewa, co dzieje si! z owocami, gdy dojrzej , na czym polega praca ogrodnika, gdzie
traÞaj zbiory z sadu, co mo$emy z owoców zrobi".
Ciekawym zako&czeniem tematu b!dzie wspólne u%o$enie opowiadania i nagranie go np.
na dyktafon. B!dzie to sprzyja%o nabywaniu umiej!tno#ci uk%adania wypowiedzi poprawnych gramatycznie, wi zania ich w logiczn ca%o#", jak równie$ uczeniu dzieci wyrazistego
mówienia.
Podane przyk%ady podpowiadaj , jak organizowa" i podejmowa" dzia%ania z dzie"mi.
Nauczyciel, pracuj c zgodnie z programem, obejmuje ca%o#ciowo oddzia%ywania wychowawczo-dydaktyczne i tworzy warunki do odkrywania i nabywania przez dzieci wiedzy
o #wiecie spo%ecznym i przyrodniczym. Dostarcza wychowankom nowych prze$y" estetycznych, umo$liwia dzia%alno#" plastyczno-techniczn , daje szans! na rozwijanie wyobra'ni
i kreatywno#ci, uczy pozytywnych zachowa& wobec poznawanej rzeczywisto#ci, wobec kolegów i doros%ych.
Nauczyciel powinien równie$ pami!ta" o zalecanym w podstawie programowej gospodarowaniu czasem. Zaj!cia dydaktyczne nie mog przekracza" 1/5 dziennego czasu pobytu
dziecka w przedszkolu. Przyk%adowo: przy 9-godzinnym dniu jest to ok. 1,5 godziny, która
w zupe%no#ci wystarczy na realizacj! planowanych dzia%a& zarówno z grup , jak i indywidualnie z dzieckiem. Podstawa programowa nie ogranicza pracy nauczyciela, tylko wskazuje, jak d%ugo dziecko mo$e uczestniczy" w organizowanych dzia%aniach programowych,
a ile czasu nale$y przeznaczy" na swobodn zabaw! i pozosta%e czynno#ci. Rozwój dziecka
wspomagamy, tworz c dyskretnie sprzyjaj ce warunki, dostarczaj c mu odpowiednie #rodki
do zabawy, które rozbudzaj ciekawo#" i rozwijaj aktywno#".
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Etapy osi%gania umiej!tno ci
i sposoby realizacji w ramach
obszarów edukacyjnych
W ramach wyodr!bnionych w programie obszarów edukacyjnych przedstawione s etapy
dochodzenia do okre#lonych umiej!tno#ci, które powinno posiada" dziecko rozpoczynaj ce nauk! w szkole. Okre#lenie etapów pozwala nauczycielowi na tworzenie planów pracy
i realizacj! wybranych celów z uwzgl!dnieniem poziomu umiej!tno#ci wychowanków.
Jest to szczególnie wa$ne, gdy nauczyciel pracuje z dzie"mi reprezentuj cymi ró$ny poziom rozwoju w poszczególnych sferach, co mo$e wynika" z indywidualnych mo$liwo#ci
i tempa rozwoju dzieci z jednej grupy wiekowej lub by" konsekwencj tworzenia grup mieszanych, np. 3- i 4-latków lub 4- i 5-latków. W takich sytuacjach konieczne jest organizowanie zabaw i zaj!" dostosowanych do konkretnych grup.
Organizacja pracy w grupie zró$nicowanej pod wzgl!dem wieku jest trudniejsza ni$
w grupie jednolitej, poniewa$ wymaga prowadzenia zaj!" i zabaw na kilku poziomach. Nauczyciel, organizuj c zaj!cia w takiej grupie, musi w sposób przemy#lany dobiera" tre#ci
i #rodki dydaktyczne – dostosowuj c je do mo$liwo#ci dzieci tak, aby wszystkie mog%y aktywnie uczestniczy" w proponowanych dzia%aniach.
Przebywanie w grupie mieszanej sprzyja rozwojowi spo%ecznemu i emocjonalnemu dzieci m%odszych i starszych. Dzieci m%odsze, uczestnicz c w zabawach starszych kolegów, obserwuj ich i na#laduj – ucz si! w sposób naturalny. Dzieci starsze, pomagaj c i opiekuj c
si! m%odszymi, maj okazj! wykaza" si! swoimi wiadomo#ciami i umiej!tno#ciami. Jednocze#nie czuj si! potrzebne i staj si! odpowiedzialne. Podejmowanie czynno#ci na rzecz
kolegów sprzyja tworzeniu pozytywnego obrazu siebie samego, kszta%towaniu poczucia
w%asnej warto#ci, nabieraniu odwagi. Istotna jest tu rola nauczyciela, który uwzgl!dniaj c
potrzeby wszystkich dzieci w grupie, powinien czuwa" nad budowaniem poprawnych relacji
mi!dzy wychowankami.
Ka$dy obszar edukacyjny zawiera sposoby realizacji tre#ci. S to propozycje, które mo$na wykorzysta" w pracy z ca% grup lub z mniejszymi zespo%ami dzieci. Rol nauczyciela
jest takie organizowanie zaj!", aby pobudza%y one dzieci!c aktywno#" i sprzyja%y rozwijaniu ró$nych umiej!tno#ci. Dlatego bardzo wa$ne jest dobieranie do postawionych sobie
celów, atrakcyjnych i ró$norodnych sposobów ich realizacji.
Odpowiednie przedstawienie nowych tre#ci zaciekawia dziecko i pobudza je do dzia%ania. Sprawia, $e to, co wydawa%o mu si! trudne, okazuje si! mo$liwe do wykonania, a nawet
zupe%nie proste. Nale$y rozró$ni" sposoby, które wykorzystamy, zapoznaj c dzieci z nowym
zagadnieniem poprzez oddzia%ywanie na jego wyobra'ni!, zmys%y, pobudzanie procesów poznawczych (np. wycieczki, opowiadania, Þlmy edukacyjne), i te, które pos%u$ utrwaleniu
zdobytych wiadomo#ci i umiej!tno#ci (np. zabawy dydaktyczne, zagadki, inscenizacje). Czasami wystarczy odpowiednio zorganizowa" otoczenie dziecka, tak aby stworzy" mo$liwo#"
realizacji zaplanowanych celów, np. k cik ksi $ki, k cik przyrody. Program wskazuje, jakie
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sposoby realizacji jego tre#ci w danym obszarze b!d nauczycielowi pomaga" w #wiadomym
oddzia%ywaniu na wychowanków.
Przyk%ady zaj!" zosta%y opracowane z my#l o nauczycielach, którzy pracuj w grupach
mieszanych pod wzgl!dem wieku lub o zró$nicowanym poziomie umiej!tno#ci. Dzia%ania
skierowane do dzieci starszych / o wi!kszych umiej!tno#ciach wyró$niamy gwiazdk *. S
to propozycje, które obrazuj specyÞk! organizowania zaj!" w grupach % czonych.
Dodatkowo ka$dy obszar zawiera krótki wykaz literatury dzieci!cej, któr mo$na wykorzysta", realizuj c zwi zane z nim cele.
Mamy nadziej!, $e uk%ad tre#ci programu, uwzgl!dniaj cy etapy osi gania umiej!tno#ci w ramach obszarów edukacyjnych, okre#lonych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, oraz proponowane sposoby realizacji, pomog nauczycielom w codziennej
pracy, której efektem b!dzie dobre przygotowanie dzieci do szko%y.

OBSZAR $. Kszta towanie umiej!tno"ci spo ecznych
dzieci: porozumiewanie si! z doros ymi i dzie#mi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
Wa$nym zadaniem przedszkola jest kszta%towanie cech i postaw dziecka, pozwalaj cych
mu w przysz%o#ci na aktywne uczestnictwo w $yciu spo%ecznym. W przedszkolu dziecko
po raz pierwszy pe%ni rol! cz%onka wi!kszej zbiorowo#ci. Zaspokaja potrzeb! kontaktu z rówie#nikami, ch!tnie si! z nimi bawi, zdobywa nowe jako#ciowo do#wiadczenia spo%eczne
i emocjonalne.
Zabawa odgrywa wa$n rol! w kszta%towaniu relacji spo%ecznych, poniewa$ uczy okre#lonych form zachowania, przestrzegania ustalonych zasad i regu% wspó%pracy, dzielenia si!
z innymi, nawi zywania przyjaznych kontaktów rówie#niczych. W trakcie zabawy dziecko
uczy si! panowania nad w%asnymi emocjami, przyswaja normy post!powania, które nast!pnie
stosuje w indywidualnych kontaktach spo%ecznych. Dzi!ki nabytym do#wiadczeniom lepiej
orientuje si! i rozumie, co wed%ug doros%ych jest s%uszne i dobre, a co z%e i niew%a#ciwe.
Realizacja zada& skierowanych na uspo%ecznienie wymaga organizowania odpowiednich
sytuacji wychowawczych. Pomog one w u#wiadomieniu, które zachowania s spo%ecznie
po$ dane i ogólnie akceptowane. Sytuacje wychowawcze b!d sprzyja%y równie$ okre#leniu
i uzmys%owieniu dziecku zasad i norm post!powania, umo$liwiaj cych spe%nianie ról spo%ecznych.
Nabywaj c sprawno#ci w samoobs%udze, dziecko staje si! odwa$niejsze i zaradniejsze –
poznaje swoje mo$liwo#ci, a dzi!ki temu wzmacnia poczucie w%asnej warto#ci. *wiadomo#"
mo$liwo#ci indywidualnych, jakie prezentuje, sprawi, $e ch!tnie podejmie nowe dzia%ania,
wierz c, $e potraÞ je wykona". Stawiane przed nim zadania nie b!d wywo%ywa%y obaw
i l!ku. Wr!cz przeciwnie – stan si! 'ród%em rado#ci z osi gni!tego sukcesu.
Dziecko ko&cz ce przedszkole powinno umie" nawi zywa" kontakty z rówie#nikami,
liczy" si! z ich potrzebami, by" zdolne do podejmowania i wykonywania do ko&ca okre#lonych dzia%a&. Powinno równie$ prezentowa" otwart postaw! wobec otaczaj cych go doros%ych i rówie#ników.
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Podstawa programowa
Rozporz%dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko&cz ce przedszkole i rozpoczynaj ce nauk! w szkole podstawowej:
1) obdarza uwag dzieci i doros%ych, aby rozumie" to, co mówi i czego oczekuj ; grzecznie zwraca si! do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega regu% obowi zuj cych w spo%eczno#ci dzieci!cej (stara si! wspó%dzia%a" w zabawach
i w sytuacjach zadaniowych) oraz w #wiecie doros%ych;
3) w miar! samodzielnie radzi sobie w sytuacjach $yciowych i próbuje przewidywa" skutki swoich
zachowa&;
4) wie, $e nie nale$y chwali" si! bogactwem i nie nale$y dokucza" dzieciom, które wychowuj si!
w trudniejszych warunkach, a tak$e, $e nie nale$y wyszydza" i szykanowa" innych;
5) umie si! przedstawi": podaje swoje imi!, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu mo$na
podawa" takie informacje.

Etapy osi gania umiej!tno#ci w zakresie:
u!wiadamiania w asnej osoby – To ja
wie, jak wygl!da
dostrzega ró"nice w wygl!dzie kolegów
• u"ywa okre#le$ ch opiec, dziewczynka
umie powiedzie%, co lubi np. je#%, czym lubi si& bawi%
wie, jak si& nazywa
zwraca si& po imieniu do kolegów z grupy
potraÞ wskaza% miejsce, w którym mieszka, np. dom, blok
zauwa"a ró"nic& mi&dzy ch'opcami i dziewczynkami, np. w nadawanych imionach,
w sposobie ubierania si&
• opowiada, jak wygl!da kolega
– umie poda% swoje imi& i nazwisko
potraÞ okre#li% czynno#ci, które wykonuje najlepiej, np. uk'ada puzzle, #piewa
umie powiedzie%, co lubi robi% najbardziej, zgodnie ze swoimi uzdolnieniami
potraÞ nazwa% swoj! miejscowo#% i ulic&, na której mieszka
wie, "e nie nale"y opowiada% o sobie osobom obcym
rozumie, "e mo"na poda% informacje dotycz!ce miejsca zamieszkania tylko za zgod!
bliskich osób lub w sytuacjach dla dziecka trudnych, np. gdy si& zgubi
umie si& przedstawi%
zna imiona i nazwiska swoich kolegów
potraÞ opisa% swój wygl!d: kolor w'osów, oczu, sylwetk&
okre#la ró"nice w wygl!dzie kolegów
ma #wiadomo#% ci&"aru i schematu w'asnego cia'a
u#wiadamia sobie zmiany cz'owieka w wygl!dzie i nabywaniu umiej&tno#ci wynikaj!cych z rozwoju i up'ywu czasu
• potraÞ okre#li% etapy rozwoju cz'owieka od narodzin do staro#ci
• umie wskaza% ró"nice w czynno#ciach wykonywanych przez dziecko i doros'! osob&
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stara si& dokonywa% samooceny
• rozpoznaje i rozumie swoje emocje i uczucia
• opowiada o swoich sukcesach i niepowodzeniach
wie, co potraÞ robi%
• umie okre#li%, co robi lepiej od kolegów, a czego musi si& jeszcze nauczy%
podejmuje próby kontrolowania swoich zachowa$
potraÞ poda% adres zamieszkania
wie, kiedy i komu mo"na podawa% informacje o sobie
budowania pozytywnych relacji w kontaktach spo ecznych
! potraÞ bawi% si& zgodnie z innymi dzie%mi
rozumie, "e inne dzieci maj! prawo do zabawy tymi samymi zabawkami
uczestniczy w zabawach i zaj&ciach organizowanych przez nauczyciela
reaguje na polecenia nauczyciela
• stara si& wykona% zadanie zgodnie z oczekiwaniem doros'ego
informuje o napotykanych trudno#ciach w czasie zabaw i podczas wykonywania czynno#ci
wie, "e nie wolno niszczy% prac i zabawek kolegów
post&puje zgodnie z oczekiwaniami doros'ych w sytuacjach nowych i wymagaj!cych
zachowania szczególnej ostro"no#ci
wie, "e musi stosowa% si& do obowi!zuj!cych nakazów i zakazów
korzysta z pomocy nauczyciela jako po#rednika w sytuacjach trudnych, wymagaj!cych
rozstrzygni&cia
zg'asza swoje potrzeby
potraÞ wykona% zadanie wspólnie z kolegami
próbuje podejmowa% zabawy tematyczne z podzia'em na role i zgodnie w nich uczestniczy%
rozumie, "e musi dostosowa% si& do wymaga$ nauczyciela i wykonywa% polecenia
i zadania wspólnie z innymi
wyra"a swoje "yczenia i racje w kontaktach z innymi dzie%mi
podejmuje obowi!zki dy"urnego
• wie, "e nale"y sumiennie wywi!zywa% si& z powierzonych obowi!zków
rozumie, "e nie wolno bra% rzeczy innych bez pozwolenia
szanuje prac& wykonan! przez kolegów i doros'ych
respektuje uwagi nauczyciela i rodziców dotycz!ce sposobu zachowania si& w okre#lonej sytuacji
• rozumie, "e zawsze trzeba mówi% prawd&
• potraÞ przeprosi%, gdy post!pi niew'a#ciwie
próbuje samodzielnie radzi% sobie w trudnych sytuacjach
– rozumie znaczenie poj&% dobro i z o
radzi sobie w sytuacjach konßiktowych bez stosowania agresji
wie, "e nie mo"na sprawia% swoim zachowaniem przykro#ci innym dzieciom
dzieli si& zabawkami z innymi dzie%mi
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potraÞ organizowa% zabawy i wspó'dzia'a% z dzie%mi, np. ustala rol& i spe'nia j! w toku
zabawy tematycznej
respektuje wspólnie ustalone zasady obowi!zuj!ce w zabawach i grach zespo'owych
• stosuje si& do regu' gry
• akceptuje pora"k& bez przerywania gry, wykonuj!c czynno#ci do ko$ca
przestrzega umów zawartych w grupie przedszkolnej
uczestniczy w planowaniu dzia'a$ i zgodnie z planem wykonuje zadania, np. przy zak'adaniu k!cików tematycznych, projektowaniu dekoracji
• odczuwa rado#% z wykonanej pracy
wype'nia obowi!zki dy"urnego
• poddaje ocenie swoj! prac&
• podporz!dkowuje si& dzieciom pe'ni!cym dy"ury
– podejmuje dzia'ania na rzecz innych, np. pomaga m'odszym dzieciom w czynno#ciach
samoobs'ugowych
szanuje w'asno#% innych
• nie zagl!da do cudzych szußad
• wie, "e nale"y odda% po"yczone przedmioty
• informuje o znalezieniu cudzej rzeczy
przestrzega regu' obowi!zuj!cych w #wiecie doros'ych
• nie ogl!da Þlmów przeznaczonych dla doros'ych
• nie pods'uchuje rozmów prowadzonych przez doros'ych
rozumie postawy i zachowania doros'ych
• stosuje si& do nakazów i zakazów
• stara si& zawsze mówi% prawd&
dostrzega warto#ci: dobro, pi&kno, odwaga, prawda, przyja($, tolerancja
rozumie, "e w sytuacjach konßiktowych mo"na spokojnie dyskutowa% i negocjowa%
dla osi!gni&cia kompromisu
stara si& przewidzie% konsekwencje zaniedbania przyj&tych na siebie obowi!zków, np.
kwiatki, które nie b&d! podlewane, zwi&dn!
radzi sobie w miar& samodzielnie w sytuacjach "yciowych
kszta towania spo ecznie akceptowanych postaw
rozumie znaczenie zwrotów grzeczno#ciowych i wie, kiedy si& ich u"ywa
uwa"nie s'ucha doros'ych
rozumie i wykonuje proste polecenia
• przychodzi na wezwanie nauczyciela
• ustawia si& w pary
• tworzy ko'o wspólnie z dzie%mi
zwraca si& grzecznie do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy
odczuwa przyjemno#%, pomagaj!c doros'ym w codziennych czynno#ciach
odczytuje i reaguje na gesty kierowane do niego przez doros'ych
potraÞ u"ywa% zwrotów grzeczno#ciowych: Dzie! dobry, Do widzenia, Prosz", Dzi"kuj", Przepraszam w kontaktach z dzie%mi i doros'ymi
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nie przerywa wypowiedzi innych
s'ucha uwa"nie innych i stara si& zwraca% bezpo#rednio do rozmówcy, zadaj!c pytania
b!d( informuj!c o swoich potrzebach
wykonuje kierowane do niego pro#by i polecenia i próbuje dok'adnie je wype'ni%
• stara si& w skupieniu uczestniczy% w zaj&ciach
• porz!dkuje samodzielnie miejsce pracy i zabawy
zachowuje si& grzecznie w miejscach publicznych
rozpoznaje w'a#ciwe formy zachowania
rozumie, "e nie nale"y chwali% si& bogactwem i dokucza% dzieciom, które wychowuj!
si& w trudniejszych warunkach
rozumie znaczenie mowy cia'a: gestów, mimiki
stosuje zwroty grzeczno#ciowe w kontaktach z dzie%mi i doros'ymi
s'ucha cierpliwie i z uwag! tego, co doro#li i koledzy maj! do powiedzenia
obdarza uwag! dzieci i doros'ych, aby rozumie% to, co mówi! i czego oczekuj!
rozumie kierowane do niego polecenia i wykonuje je zgodnie z oczekiwaniami
• bezzw'ocznie stawia si& na sygna' zbiórki
• podejmuje omówione zadania
• aktywnie uczestniczy w zaj&ciach
podejmuje spontanicznie ró"norodn! dzia'alno#% zgodnie z zainteresowaniami
zachowuje si& kulturalnie w miejscach publicznych
• ust&puje miejsca osobom starszym w #rodkach lokomocji
• nie szele#ci w kinie papierkami od cukierków i innych s'odyczy
• nie je lodów w #rodkach komunikacji miejskiej, aby kogo# nie pobrudzi%
szanuje potrzeby i zainteresowania innych dzieci
nie chwali si& bogactwem i nie dokucza dzieciom, które wychowuj! si& w trudniejszych
warunkach
dokonuje oceny zachowania w'asnego i zachowa$ innych
próbuje przewidywa% skutki swojego post&powania
rozumie, "e niektóre zachowania mog! sprawi% innym przykro#%
• wypowiada swój s!d na temat motywów post&powania swojego i kolegów
• dostrzega i przeciwstawia si& przejawom samolubstwa, przezywania
• potraÞ stan!% w obronie dziecka wy#miewanego czy szykanowanego
umie porozumiewa% si& za pomoc! mowy cia'a: gestów, ruchów cia'a i mimiki
rozpoznawania i wyra"ania emocji
rozpoznaje i próbuje nazywa% w'asne uczucia: rado#%, smutek, z'o#%
wie, "e nale"y panowa% nad negatywnymi emocjami
• potraÞ panowa% nad z'o#ci!
okre#la w'asne potrzeby i nazywa uczucia
rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne ludzi w ró"nych sytuacjach
• rozumie i akceptuje uczucia innych osób
rozró"nia emocje pozytywne i negatywne
• potraÞ powstrzyma% si& od dzia'a$ agresywnych wobec otoczenia
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• próbuje analizowa% i charakteryzowa% w'asne uczucia
umie poprzez mow& cia'a (gest, mimik&, ruchy cia'a) przedstawi%: rado#%, smutek,
gniew, z'o#%
stara si& my#le% i dzia'a% empatycznie
rozpoznaje emocje, takie jak: rado#%, smutek, strach, z'o#%, i okre#la sytuacje b&d!ce
ich (ród'em
– umie w sposób ugodowy rozwi!zywa% konßikty
próbuje interpretowa% sytuacje z ró"nego punktu widzenia
• wczuwa si& w okre#lone sytuacje
• wypowiada si& na temat emocji
• okre#la uczucia drugiego cz'owieka, odwo'uj!c si& do w'asnych do#wiadcze$
• dostrzega, "e podobne sytuacje mog! wywo'a% ró"ne uczucia u ró"nych ludzi
• przedstawia emocje za pomoc! mowy cia'a, s'ów, a tak"e symboli
zna bezpieczne sposoby roz'adowania negatywnych emocji, np. z'o#ci – darcie lub zgniatanie gazety, gryzmolenie po kartce, przytaczanie odpowiednich rymowanek (Tupn" raz,
drugi i trzeci, wtedy z o#$ daleko odleci)
• potraÞ opowiada%, co my#li i czuje bez naruszania godno#ci w'asnej i innych
Sposoby realizacji:
zabawy indywidualne – pozwalaj! dziecku na ocenianie swoich mo"liwo#ci w porównaniu z innymi, budz! wiar& we w'asne si'y, rozwijaj! uczucia kole"e$skie;
dy"ury – ucz! odpowidzialno#ci, kszta'tuj! #wiadomo#%, "e podlegamy ocenie za
wykonane zadanie czy powierzone obowi!zki, wymagaj! podporz!dkowania si&
innym;
scenki sytuacyjne – kszta'tuj! pozytywne postawy spo'eczne, u#wiadamiaj!, kiedy nale"y stosowa% zwroty grzeczno#ciowe;
prace zespo'owe – ucz! wspó'pracy i wspó'dzia'ania w planowaniu i realizowaniu wspólnie wytyczonego celu;
gry dydaktyczne – wymagaj! dostosowania si& w zabawie do regu', dyscyplinuj! dzieci
i ucz! przestrzegania ustalonych zasad;
zabawy tematyczne – stwarzaj! okazj& do nawi!zywania kontaktów, odtwarzania ról
spo'ecznych, wzmacniania pozytywnych zachowa$;
zabawy dydaktyczne – utrwalaj! wiadomo#ci o #rodowisku spo'ecznym i wskazuj!
obowi!zuj!ce w nim zasady post&powania;
zabawy prowadzone metod! pedagogiki zabawy – oddzia'uj! na sfer& emocjonaln!
dziecka, sprzyjaj! wyzwalaniu pozytywnych uczu%, wzmacniaj! poczucie akceptacji
i bezpiecze$stwa, pobudzaj! do samodzielnej aktywno#ci;
s'uchanie opowiada$ – stwarza okazj& do poznawania ró"nych sytuacji z "ycia spo'ecznego, formu'owania ocen i wyci!gania wniosków;
scenki dramowe – pozwalaj! na odgrywanie okre#lonych sytuacji i przedstawianie ró"nych emocji, umo"liwiaj! ich przekaz za pomoc! mowy cia'a;
rozmowy – podsumowuj! wiadomo#ci na temat obowi!zuj!cych zasad w bli"szym
i dalszym otoczeniu spo'ecznym;
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udzia' w inscenizacjach – sprzyja nabieraniu pewno#ci siebie, #mia'o#ci, wiary we
w'asne mo"liwo#ci, nabywaniu umiej&tno#ci wspó'dzia'ania spo'ecznego i podporz!dkowania si& ustalonym przez zespó' sposobom dzia'ania.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Kwoka – wiersz J. Brzechwy – praca z dzie#mi m odszymi / $ i 2 etap (zaj&cia z ca'! grup!)
Cele:
uwa"ne s'uchanie utworu literackiego (wiersza)
rozumienie zasad zachowania si& w roli gospodarza przyjmuj!cego go#ci
u"ywanie zwrotów grzeczno#ciowych
rozpoznawanie i nazywanie zwierz!t domowych
Umiej&tno#ci w zakresie kszta'towania spo'ecznie akceptowanych postaw:
rozumie znaczenie zwrotów grzeczno#ciowych i wie, kiedy si& ich u"ywa
potraÞ u"ywa% zwrotów grzeczno#ciowych: Dzie! dobry, Do widzenia, Prosz", Dzi"kuj", Przepraszam w kontaktach z dzie%mi i doros'ymi
rozpoznaje w'a#ciwe formy zachowania
Pomoce:
Tekst wiersza Kwoka J. Brzechwy4, ilustracja do wiersza, pacynka lub sylweta kury, postacie
konturowe zwierz!t domowych, farby, p&dzelki, du"e kartki bloku rysunkowego, kleje.
Przebieg:
1. Powitanie. Dzieci siedz! w pó'kolu. Nauczyciel rytmizuje: Dzie! dobry, dzieci. Dzieci
odpowiadaj! w ten sam sposób: Dzie! dobry, pani.
2. Nauczyciel ods'ania na tablicy ilustracj& i recytuje wiersz, manipuluj!c pacynk! lub sylwet! kury (w czasie przedstawiania jest narratorem i bohaterem-kwok!).
3. Rozmowa z dzie%mi na temat wiersza. Dzieci z pomoc! nauczyciela ustalaj!, jakie zwierz&ta przysz'y do kwoki (osio', krowa, #winia, baran). Nauczyciel zadaje pytania, np.:
Co mówimy, gdy przychodzimy do kogo# w odwiedziny?
Jak nale%y zachowywa$ si" u kogo# w domu?
Co powiemy, wychodz&c?
4. Dzieci wybieraj! postacie konturowe zwierz!t domowych i przy stolikach maluj! je farbami. Po zako$czeniu zadania odchodz! do zabawy.
* Powtórzenie wiersza i analiza jego tre#ci. Dzieci wraz z nauczycielem recytuj! wiersz.
Nauczyciel jest narratorem, a ch&tne dziecko odgrywa rol& kwoki. Nast&pnie nauczyciel
zadaje pytania, np.:
Kto zaprosi go#ci? Jakie zwierz"ta odwiedzi y kwok" i co si" wtedy dzia o? Dlaczego
kwoka mówi a, %e jej go#cie s& 'le wychowani? Jak zachowywa a si" kwoka? Dlaczego
4
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nie podoba nam si" takie zachowanie? Jak kwoka powinna si" zachowa$? Kto waszym
zdaniem by 'le wychowany?
* Dzieci w zespo'ach maluj! sceneri& podwórka wiejskiego, a nast&pnie naklejaj! obrazki
wykonane przez kolegów.
5. Rozwieszenie gotowych prac w szatni.
6. Zako$czenie. Porz!dkowanie miejsc pracy. Wspólne #piewnie piosenki Kurki trzy.
Zabawa dydaktyczna „Ch opcy, dziewczynki, dalej spieszmy si%…”
– praca z dzie#mi starszymi / 2 i 3 etap (zaj&cia z ca'! grup!)
Cele:
utrwalanie znajomo#ci imion dzieci z grupy
dostrzeganie ró"nic w wygl!dzie i upodobaniach w zabawach ch'opców i dziewczynek
u"ywanie przymiotników podczas opisywania wygl!du kolegów
%wiczenie spostrzegawczo#ci wzrokowej
budowanie wypowiedzi pe'nym zdaniem
Umiej&tno#ci w zakresie u#wiadamiania w'asnej osoby – To ja:
zauwa"a ró"nic& mi&dzy ch'opcami i dziewczynkami, np. w nadawanych imionach,
w sposobie ubierania si&
• opowiada, jak wygl!da kolega
potraÞ opisa% swój wygl!d: kolor w'osów, oczu, sylwetk&
okre#la ró"nice w wygl!dzie kolegów
Pomoce:
Obrazki przedstawiaj!ce: ró"owe przeciws'oneczne okulary, kolorow! parasolk&, pi'k& no"n!, samochód-zabawk&, lalk&, torebk&, chlebak z rysunkiem samolotu, ch'opi&ce sanda'y;
przedmioty i cz&#ci garderoby dzieci, sylwety postaci dzieci, elementy graÞczne przedstawiaj!ce w'osy, cz&#ci twarzy i ubrania, kredki, pi'ka.
Przebieg:
1. Powitanie. Nauczyciel mówi, wykonuj!c gest powitania: Witam wszystkie dziewczynki.
Witam wszystkich ch opców. Dzie! dobry. Dzieci, na#laduj!c nauczyciela, odpowiadaj!:
Dzie! dobry, pani.
2. Na tablicy umieszczone s! obrazki przedstawiaj!ce ró"ne przedmioty oraz sylwety postaci ch'opca i dziewczynki. Zadaniem dzieci jest okre#lenie, do kogo mog! nale"e% przedmioty, i umieszczenie rysunków przy tych postaciach.
* Dzieci uzasadniaj! wybór.
3. Nauczyciel pokazuje kuferek, w którym znajduj! si& ró"ne przedmioty i cz&#ci garderoby
nale"!ce do dzieci z grupy. Ch&tne dzieci losuj! po jednym przedmiocie, mówi!, do kogo
on nale"y, i przekazuj! w'a#cicielowi.
* Dzieci staraj! si& opowiedzie%, dlaczego tak uwa"aj! lub po czym pozna'y, "e dany
przedmiot nale"y do tej osoby.
4. Zabawa „Ma'y detektyw”. Nauczyciel umieszcza na sztaludze sylwet& konturow!
postaci dziecka i pokazuje ró"ne elementy graÞczne (w'osy, oczy, ubranka dla ch'opca
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5.
6.

7.

8.

i dziewczynki). Po omówieniu ich wskazuje dziecko, którego posta% b&d! wspólnie
odtwarza% (najlepiej dziecko ma'o popularne, "eby wzbudzi% zainteresowanie jego osob!). Grupa okre#la elementy do umieszczenia na konturowej postaci – d'ugo#% i kolor
w'osów, kolor oczu, ubrania.
Wspólna zabawa do powszechnie znanej piosenki Karuzela (Ch opcy, dziewczynki, dalej
spieszmy si"…).
Dzieci otrzymuj! lusterka, w których si& przegl!daj!. Nast&pnie opowiadaj!, jak wygl!daj!, u"ywaj!c w wypowiedzi okre#le$ cech zewn&trznych, np. wymieniaj! nazwy cz&#ci
twarzy, podaj! koloru oczu.
* Dzieci przy stolikach tworz! wizerunek ulubionego kolegi, naklejaj!c wybrane elementy (ubrania mog! kolorowa%, aby obraz dziecka by' zgodny z tym, co obserwuj!).
Pozosta'e dzieci siedz! w kole. Nauczyciel toczy pi'k&, wypowiadaj!c pocz!tek zdania,
np. Lubi" bawi$ si"…, Lubi", kiedy w przedszkolu…, Z moim koleg&… . Dziecko, które
chwyta pi'k&, uk'ada zako$czenie i odsy'a pi'k& nauczycielowi.
Zako$czenie. Wykonanie wystawy prac. Wypowiedzi dzieci, kogo przedstawia ich posta%. Przyklejanie karteczek z imionami tych dzieci i wspólne odczytywanie.

Propozycje literatury
Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach spo ecznych oraz kszta towanie spo ecznie akceptowanych postaw
opowiadania
Trzymaj si", Kamil, W. Chotomska (Skakanka, wybór i oprac. E. Brzoza, Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1988)
Sanki, M. Jaworczakowa (Skakanka, wybór i oprac. E. Brzoza, Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1988)
Tygrys o z otym sercu, C. Janczarski (Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1988)
(niadanie zaj&czka, H. Bechlerowa (H. Kruk, Z lud'mi i przyrod&. WSiP, Warszawa 1991)
Rybka, M. Musierowicz (Skakanka, wybór i oprac. E. Brzoza, Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1988)
Do widzenia – dzie! dobry, M. Terlikowska (seria Poczytaj mi, mamo, Nasza Ksi&garnia,
Warszawa 1984)
Mateuszek na zaczarowanej wyspie, S. Szuchowa (H. Kruk, Wybór literatury do zabaw
i zaj"$ w przedszkolu z komentarzem metodycznym, WSiP, Warszawa 1990)
Naucz si" dobrych manier, Ch. Merz, B. Gotze-Beek (Jedno#%, Kielce 2007)
Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci, G. Kasdepke (Literatura, )ód( 2004)
Dobre maniery, A. Rusakiewicz (365 bajek na dobranoc, praca zbiorowa, Papilon, Pozna$ 2008)
wiersze
Zaczarowane przedszkole, A. Fr!czek (Przedszkoludki )00 rado#ci i 2 smutki, AWM, Janki, Raszyn 2006)

28

Kszta'towanie umiej&tno#ci samoobs'ugowych... OBSZAR 2

Rysunek, D. Wawi'ow (Czego mi si" chce?, Papilon, Pozna$ 2008)
Ballada o uprzejmym rycerzu, W. Badalska (Antologia wierszy dla dzieci. Szed czarodziej, t. 1, wybór i oprac. W. Kot, KAW, Rzeszów 1986)
Pi"kne zwyczaje, C. Janczarski (Gdzie mieszka bajeczka, Nasza Ksi&garnia, Warszawa
2007)
Kwoka, J. Brzechwa (Brzechwa dzieciom, Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1991)
K amczucha, J. Brzechwa (Brzechwa dzieciom, Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1991)
Magiczne s ówka, M. Berowska (seria Zasady dobrych obyczajów dla dzieci. Savoir-vivre
dla przedszkolaka, Dragon, Warszawa 2007)
Rozpoznawanie i wyra"anie emocji
opowiadania
Jak nasza mama odczarowa a wielkoluda, J. Papuzi$ska (Nasza mama czarodziejka, Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1994)
Z y humor, I. Landau (365 bajek na dobranoc, praca zbiorowa, Papilon, Pozna$ 2008)
Tylko bez ca owania! Czyli jak poradzi$ sobie z niektórymi emocjami, G. Kasdepke (Nasza Ksi&garnia, Warszawa 2008)
wiersz
O rado#ci, smutku i innych wa%nych sprawach, M. Berowska (J. Kopa'a, E. Tokarska,
Przewodnik metodyczny, cz. ), „Przedszkole pi"ciolatka”, Edukacja Polska, Warszawa
2009)

OBSZAR 2. Kszta towanie czynno!ci samoobs ugowych,
nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdra"anie dzieci
do utrzymywania adu i porz#dku
Podstawowym zadaniem w nauczeniu dzieci #wiadomej dba'o#ci o higien& osobist!, estetyczny wygl!d, porz!dek oraz ogóln! kultur& zachowania jest wyrobienie elementarnych
przyzwyczaje$ higieniczno-kulturalnych. Aby codzienne czynno#ci piel&gnacyjne sta'y si&
nawykiem, dziecko musi wiedzie%, w jakim celu je wykonuje.
Ma'e dziecko na#laduje doros'ych, dlatego potrzebne jest systematyczne prezentowanie
poszczególnych czynno#ci, tj. kolejnych etapów mycia r!k czy z&bów. Wobec starszego
dziecka stosujemy metody prowadz!ce do zrozumienia – Po co to robimy. W kszta'towaniu
czynno#ci samoobs'ugowych wa"ne jest przyzwyczajanie dzieci do samodzielnego korzystania z toalety oraz u#wiadamianie im, "e inni maj! prawo do intymnego za'atwiania potrzeb
Þzjologicznych.
Kszta'tuj!c nawyki kulturalnego zachowania si& podczas spo"ywania posi'ków, w pierwszej kolejno#ci musimy przyzwyczai% dzieci do estetyki otoczenia. Sala powinna by% uporz!dkowana, a stoliki nakryte. Nauczyciel musi pami&ta% o zarezerwowaniu wystarczaj!cej
ilo#ci czasu, potrzebnego na wykonanie wszystkich czynno#ci przygotowawczych i zabiegów
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higienicznych (skorzystanie z toalety, mycie r!k) oraz na spo"ycie posi'ku. Nie mog! si& one
odbywa% w po#piechu, ale w spokojnej atmosferze. B&dzie to jednocze#nie sprzyja'o u#wiadomieniu dzieciom, aby w czasie jedzenia nie prowadzi'y ze sob! zbyt g'o#nych rozmów, nie
kr&ci'y si& przy stole, nie buja'y na krzese'kach itp.
Ucz!c kulturalnego jedzenia, nale"y równie" wdra"a% do samodzielnego picia z kubka
i prawid'owego pos'ugiwania si& sztu%cami. Doskonal!c te umiej&tno#ci, trzeba pami&ta%
o mo"liwo#ciach dziecka m'odszego i starszego.
Wa"nym zadaniem przedszkola jest przyzwyczajenie wychowanków do utrzymywania
porz!dku w najbli"szym otoczeniu. W codziennej pracy wychowawczej uczymy aktywnego
udzia'u w porz!dkowaniu zabawek, odk'adania ich na ustalone miejsca, sprz!tania miejsca
pracy, np. po wykonaniu rysunku. Zwracaj!c uwag& na wype'nianie obowi!zków dy"urnego,
podkre#lamy znaczenie czynno#ci porz!dkowych.
Osi!gni&ty poziom umiej&tno#ci, opisanych w tym obszarze, #wiadczy o tym, w jakim
stopniu dziecko sta'o si& samowystarczalne i samodzielne.
Podstawa programowa
Rozporz&dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko$cz!ce przedszkole i rozpoczynaj!ce nauk& w szkole podstawowej:
1) umie poprawnie umy% si& i wytrze% oraz umy% z&by;
2) w'a#ciwie zachowuje si& przy stole podczas posi'ków, nakrywa do sto'u i sprz!ta po sobie;
3) samodzielnie korzysta z toalety;
4) samodzielnie ubiera si& i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie nara"a ich na zgubienie lub kradzie";
5) utrzymuje porz!dek w swoim otoczeniu.

Etapy osi!gania umiej&tno#ci w zakresie:
kszta towania nawyków higienicznych
rozpoznaje przybory i przedmioty s'u"!ce do wykonywania czynno#ci higienicznych
wykonuje prawid'owo podstawowe czynno#ci higieniczne
• podci!ga r&kawy przed myciem r!k
• myje z&by, u"ywaj!c szczoteczki i pasty do z&bów
wie, "e nale"y si& my%, i bez protestów poddaje si& takim zabiegom, jak k!piel czy czesanie
zna kolejne czynno#ci wykonywane podczas za'atwiania potrzeb Þzjologicznych
• samodzielnie zdejmuje i podci!ga ubranie
• potraÞ korzysta% z papieru toaletowego
• pami&ta o spuszczaniu wody
wie, "e po skorzystaniu z toalety nale"y umy% r&ce
umie korzysta% z chusteczek higienicznych
korzysta prawid'owo z przyborów podczas wykonywania czynno#ci higienicznych
myje samodzielnie r&ce zgodnie z kolejnymi etapami tej czynno#ci
przestrzega zasady mycia r!k przed ka"dym posi'kiem
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potraÞ poprawnie umy% z&by
wie, "e konieczne jest codzienne mycie ca'ego cia'a
próbuje samodzielnie si& czesa%
rozumie, "e trzeba my% r&ce po skorzystaniu z toalety
u"ywa chusteczek higienicznych w razie potrzeby
rozumie zasady korzystania z osobistych przyborów toaletowych
myje z&by systematycznie
rozumie konieczno#% mycia r!k przed ka"dym posi'kiem
korzysta samodzielnie i prawid'owo z urz!dze$ sanitarnych
myje r&ce za ka"dym razem po skorzystaniu z toalety
dba o czysto#% osobist!, wykonuj!c codziennie takie czynno#ci, jak k!piel czy czesanie
• umie poprawnie umy% si& i wytrze%
zwraca uwag& na estetyk& swojego wygl!du
wykonywania czynno&ci samoobs ugowych
! potraÞ je#% 'y"k! i pi% z kubka
spo"ywa posi'ek przy stole, zachowuj!c czysto#% w miejscu jedzenia
• nie bawi si& zabawkami w trakcie jedzenia
• nie oblizuje talerzy
• nie „rozk'ada si&” na stole i nie opiera g'owy na r&kach
korzysta po posi'ku z serwetek
zg'asza potrzeby Þzjologiczne i samodzielnie korzysta z toalety
nak'ada samodzielnie niektóre elementy ubrania
• wie, "e nale"y na'o"y% je we w'a#ciwej kolejno#ci, np. sweterek na koszulk&, a nie odwrotnie
potraÞ wk'ada% kapcie
informuje o napotykanych trudno#ciach podczas wykonywania czynno#ci i prosi o pomoc
pomaga w nakrywaniu do sto'u i sprz!taniu po posi'ku
umie w spokoju zje#% posi'ek przy stole
• pami&ta o cichym odstawianiu krzese'ek
• wie, "e nie nale"y g'o#no rozmawia%
• nie opiera si& 'okciami i nie odwraca
pos'uguje si& w trakcie jedzenia 'y"k! i widelcem
wykonuje prawid'owo czynno#ci samoobs'ugowe w toalecie
korzysta z urz!dze$ sanitarnych w sposób w'a#ciwy
zna i stosuje kolejno#% przy wk'adaniu ubrania
• umie samodzielnie na'o"y% pi"am& przed le"akowaniem, zdj!% j! i z'o"y% po odpoczynku
odk'ada ubrania na wyznaczone miejsce, np. w szatni
• próbuje odpina% i zapina% guziki
wie, "e nale"y pilnowa% rzeczy osobistych, a w razie potrzeby przekazuje je pod opiek&
osobom doros'ym
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stosuje zasad& kulturalnego zachowania si& przy stole w trakcie spo"ywania posi'ków
• umie przyj!% w'a#ciw! pozycj& przy stole
• zachowuje si& spokojnie i nie prowadzi g'o#nych rozmów
• nie ogl!da ksi!"ek podczas jedzenia
• nie rozmawia z „pe'n! buzi!”
• pos'uguje si& sztu%cami, jedz!c posi'ki
potraÞ nakry% do sto'u i sprz!tn!% po posi'ku
pami&ta o za'atwianiu potrzeb Þzjologicznych w okre#lonych porach, np. przed wyj#ciem na dwór
samodzielnie ubiera si& i rozbiera
potraÞ zawi!za% sznurowad'a, zapi!% guziki i klamerki, zasun!% zamek b'yskawiczny
sk'ada ubrania i odk'ada na ustalone miejsce
dba o osobiste rzeczy i nie nara"a ich na zgubienie lub kradzie"
pilnuje rzeczy osobistych w czasie wycieczek i spacerów
przyzwyczajania do utrzymywania w porz'dku rzeczy i otoczenia
odk'ada zabawki na ich sta'e miejsce
uczestniczy we wspólnym porz!dkowaniu zabawek w sali
pomaga w uk'adaniu swoich rzeczy w domu i w przedszkolu
wyrzuca papierki i inne #mieci do kosza
przestrzega ustalonych zasad korzystania z zabawek
• wie, "e trzeba szanowa% wspólne zabawki
porz!dkuje zabawki po sko$czonej zabawie
dba o wykonane przez siebie prace, starannie chowaj!c je w ustalonym miejscu
pomaga w sprz!taniu: zabawek w sali, miejsca pracy po zaj&ciach plastycznych, swojego pokoju w domu
szanuje wspólne zabawki i odk'ada je na wyznaczone miejsce
utrzymuje porz!dek w szafkach (pó'kach) indywidualnych
zachowuje porz!dek w miejscu pracy w czasie wykonywanych zada$
dba o wygl!d swojej sali
stara si& planowa% czynno#ci porz!dkowe
utrzymuje porz!dek w swoim otoczeniu, np. uk'ada zabawki i ksi!"ki w domu
Sposoby realizacji:
pokaz – uczy kolejno#ci wykonywania poszczególnych czynno#ci zarówno higienicznych, jak i porz!dkowych;
praktyczne wykonywanie czynno#ci – pozwala na osi!gni&cie okre#lonych sprawno#ci,
s'u"y kszta'towaniu nawyków higienicznych. Dzieciom starszym umo"liwia samodzielne ustalenie kolejno#ci wykonywania czynno#ci i sprawdzenie w'asnych umiej&tno#ci, np. w organizowaniu prac porz!dkowych;
#piewanie piosenek – utrwala kolejno#% czynno#ci, zach&ca do samodzielnego podejmowania wysi'ku. Tworzy przyjazn! atmosfer& towarzysz!c! dzia'aniu, co sprawia, "e
dzieci traktuj! prace porz!dkowe jako przyjemno#%, a nie przykry obowi!zek;
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przekaz literacki (opowiadania, ba#nie, wiersze) – dostarcza prawid'owych wzorców post&powania, zach&ca do dba'o#ci o czysto#% i estetyczny wygl!d, wp'ywa na #wiadomo#%
i rozumienie znaczenia utrzymywania porz!dku w bli"szym i dalszym otoczeniu;
wyliczanki i rymowanki – utrwalaj! kolejno#% poznanych czynno#ci, sprzyjaj! kszta'towaniu prawid'owych nawyków.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zabawy w k'ciku lalek – praca z dzie#mi m odszymi / $ i 2 etap (zaj&cia z ma'! grup! dzieci)
Cel:
zak'adanie ubra$ w odpowiedniej kolejno#ci
utrzymywanie porz!dku w zabawkach
Umiej&tno#ci z zakresu wykonywania czynno#ci samoobs'ugowych:
nak'ada samodzielnie niektóre elementy ubrania
• wie, "e nale"y na'o"y% je we w'a#ciwej kolejno#ci, np. sweterek na koszulk&, a nie
odwrotnie
zna i stosuje kolejno#% przy wk'adaniu ubrania
Pomoce:
Wyposa"enie k!cika lalek (lalki ró"nej wielko#ci, ubranka).
Przebieg:
Dzieci uzupe'niaj! ubiór lalek, np. nak'adaj! sweterek, czapk&, buty.
* Wk'adaj! lalkom wszystkie elementy stroju we w'a#ciwej kolejno#ci.
Jest to równie" okazja do prowadzenia swobodnych rozmów z dzie%mi. Dzieci opowiadaj!: jakie maj! lalki (du"e, ma'e), co mo"na zrobi%, "eby lalki zawsze 'adnie wygl!da'y,
które miejsce jest dla nich najlepsze (wózki dla bobasów, stolik z krzese'kami dla du"ych
lalek itp.).
Historyjka obrazkowa „Smutne zabawki” na podstawie opowiadania E. Ostrowskiej
Nocne k opoty zabawek Doroty – praca ze dzie#mi starszymi / 2 i 3 etap
(zaj&cia z ma'! grup! dzieci)
Cele:
utrzymywanie porz!dku w sali
rozpoznawanie i okre#lanie sta'ego miejsca zabawek
rozumienie konieczno#ci szanowania zabawek i potrzeby zg'aszania uszkodzonych do
naprawy
Umiej&tno#ci w zakresie przyzwyczajania do utrzymywania w porz!dku rzeczy i otoczenia:
przestrzega ustalonych zasad korzystania z zabawek
• wie, "e trzeba szanowa% wspólne zabawki
porz!dkuje zabawki po sko$czonej zabawie
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– szanuje wspólne zabawki i odk'ada je na wyznaczone miejsce
– utrzymuje porz!dek w szafkach (pó'kach) indywidualnych
Pomoce:
Tekst opowiadania Nocne k opoty zabawek Doroty E. Ostrowskiej5, 3 obrazki tworz!ce historyjk& obrazkow! (1) pokój dzieci&cy noc!, lalka przy murku zbudowanym z klocków, obok
samochód, Bambo wspina si& na pó'k&, na której stoi but – ogólny ba'agan, 2) przy murku
#pi mi#, Bambo wybiega spod sto'u wraz z doktorem do lalki le"!cej obok 'ó"ka, 3) Dorotka,
przebudzona, siedzi na 'ó"ku z lalk!, w pokoju panuje nieporz!dek – porozrzucane zabawki
i inne przedmioty), zabawki, dyktafon.
Przebieg:
1. Zapoznanie z tytu'em historyjki „Smutne zabawki”. Wspólne ogl!danie obrazków.
* Dzieci porz!dkuj! obrazki wed'ug kolejno#ci zdarze$.
Opowiadaj!, co przedstawia kolejny obrazek.
2. Nauczyciel ma w worku przygotowane ró"ne zabawki. Ch&tne dzieci kolejno wyci!gaj!
zabawki i opowiadaj!, w jaki sposób mo"na si& nimi bawi%. Wskazuj! ich miejsce w sali.
Sprawdzaj!, czy zabawka nie jest uszkodzona. Je#li ma wad&, odk'adaj! j! do kosza w celu naprawienia.
3. Dzieci odnosz! zabawki na w'a#ciwe miejsce i odchodz! do dowolnych zabaw.
* Dzieci uk'adaj! opowiadanie do historyjki, które nagrywane jest na dyktafon.
4. Na zako$czenie zabawy dzieci podsumowuj!, dlaczego historyjka ma tytu' „Smutne zabawki”.

Propozycje literatury
Wykonywanie czynno&ci samoobs ugowych
wiersze
Znam pewnego kawalera, L. J. Kern (H. Kruk, Z lud'mi i przyrod&, WSiP, Warszawa
1991)
Zosia Samosia, J. Tuwim (Najpi"kniejsze wiersze, Ad Oculos, Rzeszów 2008)
Przyzwyczajanie do utrzymywania w porz'dku rzeczy i otoczenia
opowiadania
Ma gosia i niecodzienne porz&dki, Ch. Merz, B. Gotze-Beek (Jedno#%, Kielce 2007)
Nocne k opoty zabawek Doroty, E. Ostrowska (H. Kruk, Wybór literatury do zabaw i zaj"$ w przedszkolu z komentarzem metodycznym, WSiP, Warszawa 1990)
Le!, I. Landau (365 bajek na dobranoc, praca zbiorowa, Papilon, Pozna$ 2008)
wiersze
Kopareczka, D. Wawi'ow (Czego mi si" chce?, Papilon, Pozna$ 2008)

5
E. Ostrowska, Nocne k opoty zabawek Doroty, w: H. Kruk, Wybór literatury do zabaw i zaj"$ w przedszkolu
z komentarzem metodycznym, WSiP, Warszawa 1990.
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OBSZAR 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
Uczenie dzieci mówienia, czyli prawid'owego artyku'owania, wypowiadania si& zdaniami,
jasnego wyra"enia w'asnych pogl!dów i umiej&tno#ci ustosunkowania si& do cudzej wypowiedzi, jest procesem d'ugotrwa'ym. Rozwój mowy dziecka jest #ci#le powi!zany z rozwojem my#lenia i od najwcze#niejszego okresu "ycia – z dzia'aniem. Mowa ma ogromny
wp'yw na wszechstronny rozwój dziecka, a w dalszym etapie na osi!gane sukcesy w nauce.
Od procesu kszta'towania prawid'owej mowy zale"y rozwój osobowo#ci dziecka. Umiej&tno#% mówienia i rozumienia tekstów s'ownych ma du"e znaczenie w budowaniu prawid'owych relacji w kontaktach spo'ecznych, swobodnym wyra"aniu w'asnych prze"y% i uczu%,
poznawaniu i rozumieniu #wiata przyrodniczego, spo'ecznego i technicznego.
Najwa"niejsz! rol& w procesie kszta'towania mowy dziecka odgrywaj! rodzice i najbli"sze otoczenie. Poniewa" dziecko na#laduje sposób wypowiadania si& i porozumiewania
doros'ych, nale"y zwraca% si& bezpo#rednio do niego, kieruj!c jasne, logiczne komunikaty
s'owne. Mówi% do dziecka trzeba spokojnie z zachowaniem naturalnego tonu g'osu.
Sprawne komunikowanie si& z otoczeniem u'atwi dziecku prawid'owa wymowa, któr!
mo"emy rozwija%, prowadz!c #wiadomie organizowane %wiczenia.
Dziecko 3-letnie potraÞ wymówi% prawid'owo wi&kszo#% d(wi&ków mowy, ma jednak
trudno#ci z wypowiadaniem niektórych, np. s, z, c, dz zamienia na #, ', $, d'; g'osk& r zast&puje j, a potem l. Dziecko 4-letnie powinno ju" twardo wymawia% s, z, c, dz. W jego reperaturze g'osek pojawia si& r. 5-latek artyku'uje g'oski sz, %, cz, d% i poprawnie wymawia g'oski
d(wi&czne. W tym wieku utrwala si& prawid'owa wymowa r.
Nauczyciel wychowania przedszkolnego poprzez organizowane zabawy ma mo"liwo#%:
wzbogacania s'ownika dziecka;
%wiczenia oddechu;
kszta'towania g'osu, s'uchu, wymowy;
doskonalenia umiej&tno#ci uk'adania zda$ i budowania d'u"szych wypowiedzi.
Istotna w przysz'ej edukacji dzieci jest umiej&tno#% tworzenia zda$. Dobór s'ów powinien
by% adekwatny do kontekstu sytuacyjnego. Dziecko poznaje znaczenie wyrazów w trakcie
manipulowania przedmiotami, podczas zabaw dydaktycznych i badawczych, w ró"nych
zaistnia'ych sytuacjach. S'ownictwo i formy gramatyczne powinno si& rozwija% i utrwala%
u dzieci w odniesieniu do rzeczywisto#ci, stosuj!c zasad& stopniowania trudno#ci.
Bogate s'ownictwo, poprawno#% artykulacyjna i gramatyczna oraz swoboda wypowiadania my#li s! bardzo wa"ne w "yciu cz'owieka. Nauczyciel ma zatem za zadanie rozwija%
j&zyk dziecka zarówno w sposób poprawny, jak i wszechstronny.
Podstawa programowa
Rozporz&dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko$cz!ce przedszkole i rozpoczynaj!ce nauk& w szkole podstawowej:
1) zwraca si& bezpo#rednio do rozmówcy, stara si& mówi% poprawnie pod wzgl&dem artykulacyjnym, gramatycznym, ßeksyjnym i sk'adniowym;
2) mówi p'ynnie, niezbyt g'o#no, dostosowuj!c ton g'osu do sytuacji;
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3) uwa"nie s'ucha, pyta o niezrozumia'e fakty i formu'uje d'u"sze wypowiedzi o wa"nych sprawach;
4) w zrozumia'y sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

Etapy osi!gania umiej&tno#ci w zakresie:
porozumiewania si%
potraÞ uczestniczy% w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela i w zabawach
dzieci&cych
dzieli si& spontanicznie swoimi prze"yciami i odczuciami
wykazuje ch&% porozumiewania si&, np. opowiada o tym, co robi
stara si& kierowa% pytania bezpo#rednio do rozmówcy
udziela odpowiedzi na pytania typu: W co si" bawisz?, Co narysowa e#?
stara si& w zrozumia'y sposób mówi% o swoich potrzebach i odczuciach
zadaje pytania w celu uzyskania informacji u'atwiaj!cych podj&te dzia'anie i okre#laj!cych jego skutki
próbuje budowa% d'u"sze wypowiedzi na okre#lony temat
dostosowuje wypowied( w kontaktach z doros'ymi i rówie#nikami do danej sytuacji, np. zadaje pytania w czasie wycieczki, ustala z innymi dzie%mi zasady przebiegu
wspólnej zabawy
formu'uje samodzielnie zdania na okre#lony temat
udziela odpowiedzi na pytania typu: Co lubisz robi$?, Co chcia by# robi$?
wypowiada si& spontanicznie na okre#lony temat
wyra"a #mia'o swoje my#li, opowiada o uczuciach
umie dzieli% si& swoimi spostrze"eniami
zadaje pytania, aby ustali% ogólne prawa i zasady
zwraca si& w rozmowie bezpo#rednio do rozmówcy
• rozumie, "e skupienie na sobie uwagi rozmówcy gwarantuje zaspokojenie jego oczekiwa$ wynikaj!cych z rozmowy (potrzeb, pró#b, "ycze$)
• stara si& obdarza% uwag! osoby, z którymi prowadzi rozmow& – patrzy na nie, prowadz!c dialog
• umie w rozmowie dostosowa% ton g'osu do sytuacji
opowiada o przebiegu wydarzenia w sposób logiczny
zdaje relacje z obejrzanego spektaklu
opisuje s'ownie obraz lub ilustracj&
uwzgl&dnia w wypowiedziach kolejno#% zdarze$ i zale"no#ci przyczynowo-skutkowe
s'ucha uwa"nie, np. polece$, wypowiedzi innych
zadaje pytania dla uporz!dkowania spostrze"e$, zrozumienia obserwowanych zjawisk
• potraÞ zadawa% pytania na interesuj!cy go temat
• pyta o niezrozumia'e fakty
wypowiada si& na okre#lony temat
mówi o swoich potrzebach i decyzjach w sposób zrozumia'y
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stosowania poprawnych form gramatycznych
wypowiada si& w odniesieniu do bezpo#rednio wykonywanej czynno#ci b!d( osób,
z którymi si& w danej chwili kontaktuje
u"ywa w mowie czynnej okre#lonego zasobu s'ów zgodnie z regu'ami gramatyki
rozumie i wykonuje polecenia, które zawieraj! wyra"enia przyimkowe (z: na, pod, do,
w, przed, za, obok)
potraÞ u"ywa% czasowników, aby prawid'owo okre#la% wykonywane czynno#ci
umie w mowie potocznej u"ywa% poprawnych form ßeksyjnych (np. ja /ch'opiec/ byem, a nie: ja /ch'opiec/ by am)
pos'uguje si& prostymi, kilkuwyrazowymi zdaniami
rozumie i stosuje w wypowiedziach wyra"enia przyimkowe (zawieraj!ce: na, pod, do,
w, przed, za, obok)
umie opisa% przedmioty, osoby i zwierz&ta, podaj!c ich cechy charakterystyczne
• okre#la cechy przedmiotów i osób, u"ywaj!c przymiotników w formie zgodnej z rzeczownikiem (np. ma a lalka, a nie: ma y lalka)
ró"nicuje zdania oznajmiaj!ce, pytaj!ce, wykrzyknikowe, modeluj!c g'osem
formu'uje prawid'owo wypowiedzi w czasie przesz'ym i przysz'ym
• potraÞ opowiada% o tym, co si& wydarzy'o, i o tym, co mo"e nast!pi%
stosuje poprawnie formy ßeksyjne rzeczowników, czasowników i przymiotników
(np. dziewczynki by y, ch opcy byli)
potraÞ wypowiada% si& ca'ymi zdaniami o prostej konstrukcji
• próbuje uk'ada% zdania rozwini&te
umie prawid'owo stosowa% odpowiedni! form& czasownika w odniesieniu do wykonywanych czynno#ci
stosuje prawid'owo wyra"enia przyimkowe (zawieraj!ce: na, pod, do, w, przed, za,
obok)
stosuje poprawnie formy ßeksyjne wszystkich odmieniaj!cych si& cz&#ci mowy
potraÞ w wypowiedzi w'a#ciwie zastosowa% spójniki, przys'ówki, liczebniki
buduje d'u"sze, wielozdaniowe wypowiedzi
• uk'ada zdania rozwini&te, np. Kocham moj& babci" za to, %e…, Lubi" lato, bo…
• formu'uje d'u"sze wypowiedzi o wa"nych sprawach
kszta towania poprawno&ci wymowy
uczestniczy w zabawach doskonal!cych prawid'ow! wymow& g'osek
stara si& regulowa% si'& g'osu w naturalnych sytuacjach, przechodz!c od szeptu do g'o#nego mówienia
uczestniczy aktywnie w %wiczeniach artykulacyjnych utrwalaj!cych prawid'ow! wymow& g'osek
na#laduje poprawnie odg'osy, np. zegara tik-tak, tik-tik, cyk-cyk, bim-bam
stara si& mówi% wyra(nie
ma opanowan! technik& mówienia
• wypowiada wyra(nie d(wi&ki w mowie potocznej
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• reguluje prawid'owo oddech i stosuje pauzy
ma utrwalon! poprawn! wymow& wszystkich g'osek
• rozró"nia i na#laduje odg'osy, np. samochodu tur-tur, wrr…, drr…
mówi p'ynnie, niezbyt g'o#no, dostosowuj!c ton g'osu do sytuacji
kszta towania poprawno&ci leksykalno-semantycznej
u"ywa w s'owniku czynnym nazw poznanych przedmiotów, osób i zwierz!t
powtarza krótkie rymowanki
tworzy rymy do podanych wyrazów, np. kot – p ot, bombka – tr&bka
stosuje w mowie czynnej okre#lony zasób s'ów
• u"ywa w wypowiedzi wyrazów w sposób prawid'owy
pos'uguje si& s'owami z zakresu poznawanego #rodowiska przyrodniczego, spo'ecznego i technicznego
próbuje tworzy% skojarzenia do podanych wyrazów, np. kot – mleko, buda – pies
uk'ada dzieci&ce wyliczanki i rymowanki
potraÞ stworzy% ci!gi nowych skojarze$ s'ownych, np. morze – woda – szklanka...
wyja#nia znaczenie u"ywanych przez siebie s'ów
rozumie przeno#ny sens powszechnie stosowanych zwrotów
u"ywa prawid'owo poj&cia para w znaczeniu dwóch elementów stanowi!cych ca'o#%,
np. para r!k, para r&kawiczek, lub przedmiotów sk'adaj!cych si& z dwóch cz&#ci, np.
para spodni, para okularów
Sposoby realizacji:
organizowanie zabaw z:
• %wiczeniami ortofonicznymi – s'u"y usprawnianiu narz!dów mowy i utrwalaniu prawid'owej artykulacji,
• %wiczeniami oddechowymi – wp'ywa na usprawnianie aparatu oddechowego, zwi&kszenie pojemno#ci p'uc, ekonomiczne gospodarowanie powietrzem w czasie fonacji – odpowiednie regulowanie faz oddychania: wdech i wydech;
• %wiczeniami gramatycznymi – umo"liwia nauk& prawid'owego stosowania form ßeksyjnych. Wzbogaca mow& o wyra"enia okre#laj!ce stosunki mi&dzy przedmiotami,
czynno#ciami, cechami poprzez prawid'owe u"ywanie przyimków, spójników, zaimków oraz przys'ówków (dla okre#lenia sposobu, miejsca i czasu);
uk'adanki obrazkowe, rymowanki, zagadki s'owno-obrazkowe, zabawy dydaktyczne,
tworzenie neologizmów – rozwijaj! s'ownictwo, utrwalaj! nazwy oraz cechy przedmiotów, osób i czynno#ci;
wycieczki, zabawy badawcze, rozmowy prowadzone przy obrazkach i ilustracjach – pobudzaj! do wymiany my#li, kszta'tuj! spo'eczny charakter mowy, ucz! uwa"nego s'uchania i rozumienia wypowiedzi dzieci i doros'ych oraz konstruowania pyta$;
s'uchanie opowiada$, praca z wykorzystaniem obrazków, w tym uk'adanie zako$cze$
do opowiadania i historyjek obrazkowych – wyrabiaj! umiej&tno#% skupiania uwagi,
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wdra"aj! do stosowania prawid'owych konstrukcji sk'adniowych oraz tworzenia d'u"szych wypowiedzi na okre#lony temat;
zabawy inscenizowane na podstawie utworu literackiego, scenki dramowe – pozwalaj!
na przedstawianie tekstu w'asnymi s'owami, stwarzaj! okazj& do stosowania pauz, akcentowania odpowiednich wyrazów i zda$ oraz prezentowania indywidualnych skojarze$;
rozmowy – ucz! budowania dialogu, kszta'tuj! zdolno#% skupienia uwagi na rozmówcy
i uwa"nego s'uchania wypowiedzi innych;
nauka wierszy, piosenek – wymaga regulowania oddechu, wp'ywa na ukierunkowanie
intonacji w taki sposób, aby wypowiadany tekst by' zrozumia'y;
udzia' w przedstawieniach teatralnych – dostarcza wra"e$ estetycznych w kontakcie
z j&zykiem literackim, stwarza okazje do dzielenia si& prze"yciami.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zabawa ortofoniczna „Na podwórku” – praca z dzie#mi m odszymi / $ i 2 etap
(zaj&cia z ma'! grup! dzieci)
Cele:
doskonalenie poprawno#ci wymowy
utrwalanie znajomo#ci nazw zwierz!t domowych
rozpoznawanie odg'osów zwierz!t
Umiej&tno#ci w zakresie kszta'towania poprawno#ci wymowy:
uczestniczy w zabawach doskonal!cych prawid'ow! wymow& g'osek
uczestniczy aktywnie w %wiczeniach artykulacyjnych utrwalaj!cych prawid'ow! wymow& g'osek
poprawnie na#laduje odg'osy
stara si& mówi% wyra(nie
Pomoce:
Nagrania odg'osów zwierz!t domowych, obrazki i karty przedstawiaj!ce ró"ne zwierz&ta.
Przebieg:
1. Nauczyciel odtwarza nagranie odg'osów zwierz!t domowych. Dzieci, ogl!daj!c obrazki,
nazywaj! zwierz&ta i na#laduj! ich odg'osy.
2. Dzieci losuj! z talii karty, na których przedstawione s! ró"ne zwierz&ta. Kolejno na#laduj! odg'osy wylosowanych zwierz!t, a grupa je powtarza.
Karty s! zró"nicowane pod wzgl&dem mo"liwo#ci dzieci i mog! si& powtarza%, np.: kot
– miau, kura – ko, ko, ko, krowa – muu…, owca – bee… i * pies – hau, #winia – chrum,
kogut – kukuryku, kaczka – kwa, kwa, kwa.
3. Dzieci ponownie losuj! karty, tak aby przy okazji mog'y %wiczy% ró"ne grupy zg'oskowe.
Nauczyciel zwraca uwag& na ich wyrazist!, a nawet przesadn! wymow&.
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Zabawa „Rymowanki” – praca z dzie#mi starszymi / 2 i 3 etap (zaj&cia z ma ! grup! dzieci)
Cele:
" doskonalenie umiej#tno$ci kojarzenia
" wzbogacanie zasobu s ownictwa
" rozumienie konieczno$ci cierpliwego oczekiwania na swoj! kolej w toku zabawy
Umiej#tno$ci w zakresie kszta towania poprawno$ci leksykalno-semantycznej:
" tworzy rymy do podanych wyrazów, np. kot – p ot, bombka – tr!bka
" u%ywa w mowie czynnej okre$lonego zasobu s ów
• stosuje w wypowiedzi poznawane wyrazy
" uk ada dzieci#ce wyliczanki i rymowanki
" wyja$nia znaczenie stosowanych przez siebie i nowo poznanych s ów
Pomoce:
Obrazki przedstawiaj!ce ró%ne przedmioty, których nazwy tworz! rymy, np. teczka – beczka,
lalka – pralka, kot – p ot, suszarka – latarka, bu ka – pó ka, góra – kura.
Przebieg:
1. Dzieci siedz! przed tablic!, na której umieszczone s! obrazki przedstawiaj!ce ró%ne
przedmioty. Nazywaj! te przedmioty oraz wyja$niaj!, do czego s u%!.
2. Nauczyciel podaje wyraz, np. góra, a dziecko dobiera rym do tego wyrazu, wskazuj!c w a$ciwy obrazek.
*Nauczyciel podaje równie% wyrazy, które nie rymuj! si# z nazwami obrazków. Wtedy
wyznaczone dziecko samo wymy$la rym.

Propozycje literatury
Literatura sprzyjaj ca wspomaganiu rozwoju mowy dzieci
" opowiadania
Ukochana ksi!"eczka, U. Koz owska (365 bajek na dobranoc, praca zbiorowa, Papilon,
Pozna& 2008)
Co to znaczy... #0# zabawnych historyjek, które pozwol! zrozumie$ znaczenie niektórych
powiedze%, G. Kasdepke (Literatura, 'ód( 2003)
" wiersze (do nauki na pami#))
Magia ksi!"ki, M. Berowska (J. Kopa a, E. Tokarska, Przewodnik metodyczny, cz. 3,
„Przedszkole pi&ciolatka”, Edukacja Polska, Warszawa 2009)
'wi&to taty, D. Gellner („*wierszczyk. Magazyn dla dzieci”, 15.06.2008 (2699))
Król, D. Wawi ow (Czego mi si& chce?, Papilon, Pozna& 2008)
Z bajkownika podró"nika, M. Przewo(niak (Papilon, 2008)
" ba$nie i bajki
Kopciuszek , Ch. Perrault (H. Kruk, Z lud(mi i przyrod!, WSiP, Warszawa 1991)

40

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno$ci intelektualnych... OBSZAR 4

O rybaku i rybce, A. Puszkin (Bajki, Ksi!%ka i Wiedza, Warszawa 1987)
Pi&$ ziarenek grochu, J. Ch. Andersen (Ba)nie, Nasza Ksi#garnia, Warszawa 1998)

OBSZAR 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno ci
intelektualnych, które stosuj! w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
W miar# wzbogacania wiedzy i nabywania nowych do$wiadcze& dziecko coraz lepiej rozumie siebie i otaczaj!cy je $wiat. Rol! nauczyciela jest stawianie przed dzieckiem takich zada&, aby w bezpiecznych warunkach mog o obserwowa) skutki podejmowanych czynno$ci
i wyci!ga) wnioski.
W trakcie dzia ania dziecko zdobywa informacje o swoich mo%liwo$ciach wprowadzania zmian w otoczeniu. Zaczyna orientowa) si#, które s! odwracalne, a które nie. Poznaje
zwi!zki mi#dzy kolejnymi czynno$ciami. Z czasem zapami#ta skutki podejmowanych dziaa&. Wraz z rozwojem my$lenia b#dzie potraÞ o wyobrazi) je sobie i przewidzie), co si#
stanie w wyniku dokonywanych zmian.
Wiek przedszkolny charakteryzuje my$lenie sensoryczno-motoryczne i konkretno-wyobra%eniowe. Pod koniec okresu przedszkolnego mo%e si# pojawi) u dzieci my$lenie s ownologiczne. Rozwój my$lenia przebiega wed ug okre$lonego schematu, ale jego tempo jest
indywidualne dla ka%dego dziecka. Nie ma ostrych granic w przechodzeniu z jednego etapu
na drugi.
My$lenie sensoryczno-motoryczne, reprezentowane przez najm odsze dzieci, kszta tuje
si# pod wp ywem bezpo$redniego spostrzegania po !czonego z dzia aniem. Dziecko, dotykaj!c i manipuluj!c przedmiotami, poznaje ich cechy i stosunki zachodz!ce mi#dzy nimi.
W ten sposób zdobywa nowe wiadomo$ci, poszerza zasób do$wiadcze&, wzbogaca zakres
poj#).
My$lenie konkretno-wyobra%eniowe, charakterystyczne dla przedszkolaka, polega na
wykorzystywaniu wiadomo$ci i do$wiadcze& zdobytych w toku dzia ania oraz na zapami#tywaniu ich w formie konkretnych wyobra%e&. Dziecko mo%e podejmowa) celowe dzia ania,
poniewa% potraÞ przewidzie) skutki wykonywanych czynno$ci. Im bogatszy jest zasób wyobra%e& dziecka, tym sprawniej dokonuje ono takich operacji umys owych, jak porównywanie, klasyÞkowanie i tworzenie poj#).
My$lenie s owno-logiczne polega na odwo ywaniu si# do symboli i poj#) ogólnych, bez
operowania konkretnymi przedmiotami. Pocz!tki tego rodzaju my$lenia mog! pojawi) si#
w okresie przedszkolnym. Taki sposób przetwarzania informacji w pe ni rozwinie si# u dzieci w wieku szkolnym.
Podejmowane przez nauczyciela dzia ania w celu wspomagania rozwoju umys owego
wychowanków powinny uwzgl#dnia) opisane wy%ej prawid owo$ci.
W przedszkolu dziecko musi mie) okazj# do wielozmys owego poznawania cech przedmiotu i wykorzystania wiedzy w praktycznym dzia aniu. Na podstawie zdobytych do$wiadcze& buduje pierwsze wyobra%enia o rzeczach, zjawiskach i ich w a$ciwo$ciach oraz nazywa je. Bezpo$rednie dzia anie pobudza i rozwija procesy poznawcze. Jest $ci$le zwi!zane
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z my$leniem. Ró%norodne do$wiadczenia nabywane w trakcie zabaw, czynno$ci samoobs ugowych, porz!dkowych, twórczo$ci plastycznej, kontaktów z otoczeniem spo ecznym,
przyrodniczym i technicznym, sprzyjaj! lepszej orientacji w otoczeniu, zdobywaniu nowych
umiej#tno$ci i tworzeniu ogólnych wyobra%e& o $wiecie.
Poziom rozwoju czynno$ci umys owych, takich jak porównywanie, klasyÞkowanie, tworzenie poj#), dostrzeganie zwi!zków przyczynowo-skutkowych, warunkuje przysz e sukcesy szkolne dzieci.
Podstawa programowa
Rozporz!dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko&cz!ce przedszkole i rozpoczynaj!ce nauk# w szkole podstawowej:
1) przewiduje, w miar# swoich mo%liwo$ci, jakie b#d! skutki czynno$ci manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyÞkuje) i formu uje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty s! podobne, a te s! inne;
3) stara si# !czy) przyczyn# ze skutkiem i próbuje przewidywa), co si# mo%e zdarzy).

Etapy osi!gania umiej#tno$ci w zakresie:
porównywania i grupowania obiektów
" kojarzy prawid owo nazw# z przedmiotem i u%ywa jej w wypowiedzi
• nazywa przedmioty znajduj!ce si# w jego otoczeniu, np. zabawki, cz#$ci garderoby,
i wie, do czego s u%!
• rozpoznaje i nazywa przedmioty przedstawione na obrazkach
" porównuje przedmioty, zauwa%aj!c wyra(ne ró%nice, np. du%a i ma a lalka, krótki i d ugi poci!g
" formu uje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty s! podobne, a te s! inne
" wybiera przedmioty ze wzgl#du na przeznaczenie, np. zabawki do piasku
" grupuje obiekty w sensowny sposób w czasie zabawy lub porz!dkowania sali przedszkolnej, np. pi ki wk ada do koszyka, klocki umieszcza w pude ku, samochody ustawia na
pó ce
" próbuje klasyÞkowa) przedmioty wed ug cech jako$ciowych – wielko$ci, kszta tu, koloru, np. pi ki czerwone i %ó te uk ada w ró%nych koszykach, ma e pluszowe zabawki
wk ada do pude ka, a du%e k adzie na pó ce
" rozpoznaje przedmioty i wskazuje obrazki przedstawiaj!ce je
" potraÞ opisa) przedmioty, równie% na podstawie ich obrazków
" porównuje przedmioty, wskazuj!c na ró%nice i podobie&stwa, np. kotek czarny i rudy,
klocek plastikowy i drewniany
" próbuje okre$li) cechy przedmiotów, np. Mi) jest du"y, mi&kki, br!zowy
" rozwi!zuje zagadki s owne, kojarz!c odpowied( z konkretnym przedmiotem
" grupuje przedmioty, nazywa je i uzasadnia, dlaczego do siebie pasuj!
" rozdziela przedmioty ze wzgl#du na ich przeznaczenie, przynale%no$) lub miejsce,
w którym si# zwykle znajduj!

42

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno$ci intelektualnych... OBSZAR 4

" porz!dkuje przedmioty w sali przedszkolnej, np. segreguje w pude ku klocki jednego
rodzaju, na pó ce uk ada pude ka z grami wed ug ich wielko$ci
" wskazuje przedmiot niepasuj!cy do pozosta ych, np. w pude ku z klockami le%y kredka
" kompletuje przedmioty pasuj!ce do siebie, np. r#cznik i myd o, wiaderko i opatka,
kwiatek i konewka
" stosuje w praktycznym dzia aniu umiej#tno$) klasyÞkowania, np. w k!ciku przyrody
w dwóch pude kach osobno uk ada kasztany i %o #dzie, w trakcie rozk adania na tackach materia ów do zaj#) plastycznych potraÞ rozdzieli) pojemniki z farbami tak, aby
na ka%dej znalaz y si# te same kolory
" próbuje tworzy) zbiory przedmiotów wed ug okre$lonej cechy, np. koloru, wielko$ci
" rozpoznaje i nazywa przedmioty wykorzystywane w pracy, np. przez ludzi wykonuj!cych ró%ne zawody (lekarza, listonosza, stra%aka, sprzedawc#, kucharza), oraz potraÞ
powiedzie), do czego s u%!
" dostrzega i potraÞ opisa) cechy przedmiotów
" porównuje przedmioty charakteryzuj!ce si# wieloma cechami, wskazuje na ró%nice
i podobie&stwa mi#dzy nimi
" rozwi!zuje i próbuje uk ada) zagadki s owne
" grupuje obiekty wed ug ich przeznaczenia, np. do spania, do jedzenia, do mycia
" porz!dkuje przedmioty wed ug wielko$ci, zaczynaj!c od najwi#kszego lub najmniejszego
" grupuje konkretne lub przedstawione na obrazkach przedmioty i okre$la s ownie przyj#te przez siebie kryterium
" klasyÞkuje przedmioty wed ug cech jako$ciowych (wielko$ci, kszta tu, barwy) przedstawionych za pomoc! symboli, np. spo$ród ró%nych Þgur wybiera du%e, %ó te trójk!ty
" tworzy zbiory, opieraj!c si# na poj#ciach ogólnych, np. pojazdy, owoce, zwierz#ta, ro$liny
" dzieli zbiory na podzbiory wed ug ró%nych cech elementów, np. pi ki w groszki i w paski, klocki ró%nych kszta tów, ma e, $rednie i du%e p#dzelki do malowania
przewidywania czynno!ci manipulacyjnych i " czenia przyczyny ze skutkiem
" dostrzega skutki wykonywanych przez siebie czynno$ci manipulacyjnych
" potraÞ po !czy) przyczyn# ze skutkiem, np. na dworze jest mokro, poniewa% pada
deszcz
" zaczyna orientowa) si#, które zmiany s! odwracalne, a które nie, np. wie, %e mo%na
wielokrotnie budowa) z klocków ró%ne budowle, pogniecionej kartki i po amanej zabawki nie mo%na naprawi) tak, aby nie pozosta $lad
" wie, jakie czynno$ci trzeba wykona) w okre$lonych sytuacjach, np. przed wyj$ciem do
ogrodu trzeba si# ubra), przed obiadem – umy) r#ce
" obserwuje zmiany zachodz!ce w przedmiotach w toku dzia ania i ocenia, które s! odwracalne, a które nie, np. z o%on! kartk# mo%na ponownie roz o%y), kartka podarta na
cz#$ci nawet po sklejeniu nie jest taka jak przedtem
" potraÞ zaplanowa) kolejne czynno$ci, np. aby namalowa) obrazek trzeba wzi!) karton,
p#dzel, farby, nala) wody
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" zna kolejno$) codziennych czynno$ci, np. przed po o%eniem si# spa) trzeba si# umy),
przebra) w pi%am#
" wie, co trzeba zrobi) w okre$lonych sytuacjach, np. je$li w sali jest zimno, nale%y zamkn!) okno
" dostrzega logiczny zwi!zek w odniesieniu do sytuacji przedstawionej w historyjce
obrazkowej
• uk ada historyjki obrazkowe sk adaj!ce si# z 3 i wi#cej elementów
• opowiada, co dzieje si# na ka%dym z obrazków
" wie, jakie zmiany s! nieodwracalne, i próbuje ich unika), np. nie mo%na naprawi) rozbitego talerza
" umie przewidzie) skutki okre$lonych zachowa& na podstawie posiadanej wiedzy i do$wiadcze&
" opowiada o w asnych przygodach ze wskazaniem na przyczyny i skutki wydarze&
" planuje czynno$ci, np. podczas organizacji zabaw tematycznych, takich jak przygotowanie posi ku, wizyta u lekarza
" dostrzega zwi!zek mi#dzy wykonywaniem czynno$ci a jej efektem, np. uzyskiwanie
barw pochodnych z podstawowych kolorów farb
– przewiduje fakty, które jego zdaniem mog! zaistnie), np. uk ada zako&czenie opowiadania
" uk ada i opowiada historyjki obrazkowe, wskazuj!c zwi!zki przyczynowo-skutkowe
• potraÞ u o%y) zako&czenie historyjki, tworz!ce logiczn! ca o$) z przedstawionymi
obrazkami
• nadaje tytu y poszczególnym obrazkom
• próbuje nada) tytu ca ej historyjce
Sposoby realizacji:
" czynno$ci porz!dkowe – s! okazj! do wprowadzania i utrwalania nowych nazw, poznawania w a$ciwo$ci przedmiotów i porównywania (kszta tu, barwy, wielko$ci, przydatno$ci, po o%enia), wskazywania podobie&stw i ró%nic;
" zabawy ruchowe – prowadzone w formie zabaw na$ladowczych odwo uj! si# do wyobra(ni i pami#ci, utrwalaj! zdobyte wiadomo$ci i umiej#tno$ci;
" przekaz literacki (opowiadania, ba$nie i legendy) – rozwija wyobra(ni#, pami#), mow#,
pobudza do przewidywania, co mo%e si# zdarzy), prowokuje wypowiedzi na temat
przygód ze wskazaniem przyczyn i skutków;
" praca z wykorzystaniem obrazka – przypomina i utrwala znajomo$) nazw przedmiotów
i ich cechy, wdra%a do ukierunkowania obserwacji, rozwija czynno$ci umys owe, takie
jak porównywanie i wnioskowanie. Pobudza do swobodnych skojarze& zwi!zanych
z tre$ci! obrazka, stwarza okazj# do zastanawiania si#, co by o przedtem i co zdarzy o
si# pó(niej, przygotowuje do rozumienia historyjek obrazkowych. Uk adanie obrazków
z cz#$ci doskonali spostrzegawczo$) wzrokow!, pozwala zaobserwowa) zmiany powstaj!ce w wyniku dzia ania (rozcinanie i ponowne uk adanie obrazka);
" historyjki obrazkowe – rozwijaj! wyobra(ni# i my$lenie, pozwalaj! na zauwa%anie
i okre$lanie zwi!zków przyczynowo-skutkowych mi#dzy kolejnymi obrazkami;
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" rozmowy na temat czynno$ci wykonywanych przez dzieci w czasie zabawy czy czynno$ci samoobs ugowych – umo%liwiaj! zadawanie dzieciom pyta& i uzyskiwanie odpowiedzi na nie, sprzyjaj! wyja$nianiu i zrozumieniu zwi!zków przyczynowo-skutkowych. Pomagaj! dzieciom dostrzec, które zmiany s! odwracalne, a które nie, np.
zmoczone ubranie, zepsuta zabawka, zniszczony rysunek;
" zabawy dydaktyczne – sprzyjaj! wyodr#bnianiu cech przedmiotów, ich porównywaniu i grupowaniu;
" rozwi!zywanie i uk adanie zagadek – ucz! kojarzenia przedmiotu z jego nazw!, rozwijaj! my$lenie konkretno-wyobra%eniowe, u atwiaj! podejmowanie prób abstrahowania
i uogólniania;
" zabawy badawcze – pozwalaj! na uwa%n! obserwacj# i wyci!ganie wniosków z przeprowadzonych do$wiadcze&;
" zabawy konstrukcyjne (budowanie z piasku, $niegu, klocków, sk adanie z papieru
i tworzenie prac przestrzennych z ró%nego rodzaju materia ów) – rozwijaj! wyobra(ni#, umo%liwiaj! nabywanie do$wiadcze& i obserwowanie skutków wykonywanych
czynno$ci. U$wiadamiaj! dzieciom, które zmiany s! odwracalne, a które nie;
" imprezy i uroczysto$ci przedszkolne (zawody sportowe, przedstawienia dla rodziców)
– s! okazj! do wspólnego zaplanowania i wykonania kolejnych czynno$ci, np. przygotowanie przedstawienia, dekoracji i rekwizytów, zaprosze&.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zabawa dydaktyczna „Nasze zabawki” – praca z dzie#mi m"odszymi / $ i 2 etap
(zaj#cia z ca ! grup!)
Cele:
" doskonalenie spostrzegawczo$ci wzrokowej
" kszta towanie umiej#tno$ci porównywania przedmiotów oraz wskazywania podobie&stw i ró%nic
" wzbogacanie zasobu s ownictwa o nazwy zabawek i ich cech
" rozwijanie sprawno$ci Þzycznej i wyobra(ni ruchowej
" kszta towanie logicznego my$lenia poprzez rozwi!zywanie zagadek i porz!dkowanie
przedmiotów
Umiej#tno$ci w zakresie porównywania i grupowania obiektów:
" prawid owo kojarzy nazw# z przedmiotem i u%ywa jej w wypowiedzi
• nazywa przedmioty znajduj!ce si# w jego otoczeniu, np. zabawki, cz#$ci garderoby,
i wie, do czego s u%!
• rozpoznaje i nazywa przedmioty przedstawione na obrazkach
" porównuje przedmioty, zauwa%aj!c wyra(ne ró%nice, np. du%a i ma a lalka, krótki i d ugi poci!g
" grupuje obiekty w sensowny sposób w czasie zabawy lub porz!dkowania sali przedszkolnej, np. pi ki wk ada do koszyka, klocki – do pude ka, samochody ustawia na pó ce
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" rozpoznaje przedmioty i wskazuje obrazki przedstawiaj!ce je
" potraÞ opisa) przedmioty, równie% na podstawie ich obrazków
" porównuje przedmioty, wskazuje na ró%nice i podobie&stwa np. kotek czarny i rudy,
klocek plastikowy i drewniany
" próbuje okre$li) cechy przedmiotów, np. Mi) jest du"y, mi&kki, br!zowy
" rozwi!zuje zagadki s owne, kojarz!c odpowied( z konkretnym przedmiotem
" rozdziela przedmioty ze wzgl#du na ich przeznaczenie, przynale%no$) lub miejsce,
w którym si# zwykle znajduj!
" porz!dkuje przedmioty w sali przedszkolnej, np. segreguje w pude ku klocki jednego
rodzaju, na pó ce uk ada pude ka z grami wed ug ich wielko$ci
Pomoce:
Zabawki znajduj!ce si# w sali przedszkolnej, du%a torba, zagadki s owne, du%o ró%nych
obrazków przedstawiaj!cych np. zabawki, przedmioty codziennego u%ytku (po 2 jednego
rodzaju, np. 2 pi ki, 2 lalki, 2 kubki itd.).
Przebieg:
1. Powitanie popularn! zabaw! „Balonik”.
2. Nauczyciel prezentuje dzieciom du%! wypchan! torb#. Ch#tne dzieci mog! na chwil#
zajrze) do torby i powiedzie) ca ej grupie, co si# w niej znajduje. Nast#pnie sprawdzaj!,
czy dobrze zauwa%y y i nazwa y zabawki – wybrane dzieci wyjmuj! po jednej zabawce
i podaj! jej nazw#.
3. Wybieranie i porównywanie cech zabawek jednego rodzaju, np.: ma y i du%y samochód,
czerwony i zielony klocek, d ugi i krótki poci!g, piesek gumowy i pluszowy.
* Ch#tne dzieci opisuj! wygl!d wybranej zabawki, np. Lalka ma br!zowe w osy z kokardkami, zielon! sukienk& w kwiatki, "ó ty kapelusz.
4. Odk adanie zabawek na ich sta e miejsce w sali przedszkolnej, np. pi ki do koszyka, klocki do pude ek, lalka do wózka, zwierz!tka na pó k#.
5. Dzieci otrzymuj! po jednym obrazku i nazywaj! przedstawione na nich przedmioty.
* Cz#$) z nich przyczepia swoje obrazki do tablicy i odgaduje zagadki s owne, których
rozwi!zaniem s! przedstawione zabawki.
Pozosta e dzieci spo$ród roz o%onych na stoliku obrazków wybieraj! te, które ich zdaniem
pasuj! do obrazków otrzymanych od nauczyciela. Nast#pnie wracaj! do ko a i pokazuj!,
w jaki sposób wykona y zadanie.
6. Zabawa ruchowa „Zabawki” – swobodna improwizacja ruchowa dzieci do opowie$ci nauczyciela. Dzieci zamieniaj! si# w pi eczki, samochody, grube misie itp.
7. Nauczyciel celowo umieszcza kilka zabawek tam, gdzie nie powinny si# znale(), np. pi ka w ó%eczku dla lalki, mi$ na pó ce z naczyniami. Wspólne sprawdzanie, czy wszystkie
zabawki le%! na swoich miejscach.
* Dzieci wyja$niaj!, dlaczego zabawki w tych miejscach nie pasuj!.
8. Zako&czenie. Nauczyciel dzi#kuje dzieciom za pomoc w porz!dkowaniu zabawek i podkre$la, %e sala adnie wygl!da, kiedy wszystko le%y na swoim miejscu.
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Historyjka obrazkowa „Urodziny” – zaj%cia z dzie#mi starszymi / 2 i 3 etap
(zaj#cia z ca ! grup!)
Cele:
" doskonalenie spostrzegawczo$ci wzrokowej
" rozwijanie wypowiedzi s ownych na okre$lony temat
" kszta towanie logicznego my$lenia w toku przewidywania i !czenia przyczyny ze skutkiem na podstawie w asnych do$wiadcze&
" rozwijanie sprawno$ci ruchowej i manualnej
" doskonalenie s uchu fonematycznego
Umiej#tno$ci w zakresie przewidywania czynno$ci manipulacyjnych i !czenia przyczyny
ze skutkiem:
" obserwuje zmiany zachodz!ce w przedmiotach w toku dzia ania i ocenia, które s! odwracalne, a które nie, np. z o%on! kartk# mo%na ponownie roz o%y), kartka podarta na
cz#$ci nawet po sklejeniu nie jest taka jak przedtem
" dostrzega logiczny zwi!zek w odniesieniu do sytuacji przedstawionej w historyjce
obrazkowej
• uk ada historyjki obrazkowe sk adaj!ce si# z 3 i wi#cej elementów
• opowiada, co dzieje si# na ka%dym z obrazków
" wie, jakie zmiany s! nieodwracalne, i próbuje ich unika), np. nie mo%na naprawi) rozbitego talerza
" umie przewidzie) skutki okre$lonych zachowa& na podstawie posiadanej wiedzy i do$wiadcze&
" opowiada o w asnych przygodach ze wskazaniem na przyczyny i skutki wydarze&
" uk ada i opowiada historyjki obrazkowe, wskazuj!c zwi!zki przyczynowo-skutkowe
• potraÞ u o%y) zako&czenie historyjki, tworz!ce logiczn! ca o$) z przedstawionymi
obrazkami
Pomoce:
Historyjka obrazkowa sk adaj!ca si# z 4 obrazków (1) ch opiec zdmuchuje $wieczki na torcie, 2) ch opiec rozpakowuje prezenty, w tym pi k#, 3) ch opiec gra w pi k# w pokoju, 4) na
pod odze le%y rozbity wazon i kwiaty, wida) rozlan! wod#), pi ki, sylwety postaci ch opca,
dziewczynki, pana i pani, koperty z poci#tymi obrazkami, kartki, kleje, kredki, nagranie weso ej piosenki do wspólnej zabawy.
Przebieg:
1. Powitanie. Dzieci siedz! w pó kolu na dywanie. Nauczyciel wita kolejno dziewczynki
oraz ch opców w tym samym wieku. Dzieci, które czuj!, %e powitanie kierowane jest do
nich, machaj! r#k!.
2. Nauczyciel ods ania przypi#ty do tablicy obrazek przedstawiaj!cy ch opca, który zdmuchuje 5 $wieczek na torcie. Dzieci opowiadaj! tre$) obrazka. Nauczyciel pyta, co si#
dzieje na przyj#ciu urodzinowym:
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3.

4.

5.

6.

7.

Jak my)licie, co si& wydarzy pó(niej?
Nauczyciel przypina pozosta e obrazki. Dzieci uk adaj! obrazki we w a$ciwej kolejno$ci
i opowiadaj! ca ! histori#, oceniaj!c post#powanie ch opca.
Wspólne zastanawianie si#, w jaki sposób mo%na naprawi) powsta ! szkod# i czy wszystko da si# naprawi). (Wod# mo%na wytrze). Kwiatki, je%eli si# nie po ama y, wstawi) do
innego naczynia, aby nie zwi#d y, ale z rozbitego wazonu nie mo%na ju% skorzysta)).
Ch#tne dzieci opowiadaj! o podobnych w asnych przygodach.
Zabawa ruchowa „Pi ki w kole”. Dzieci chwytaj! si# za r#ce i siadaj! w kole – w siadzie
skrzy%nym. Nauczyciel wrzuca do $rodka ko a kilka pi ek. Zadaniem dzieci jest turlanie
pi ek do siebie tak, aby %adna nie wydosta a si# poza ko o.
Praca przy stolikach.
Dzieci uk adaj! obrazki z cz#$ci i naklejaj! na karton. Ilo$) elementów i tre$) obrazków
dostosowana jest do mo%liwo$ci dzieci.
Cz#$) obrazków przedstawia tort. Dzieci, które maj! taki obrazek, dorysowuj! na torcie
tyle $wieczek, ile b#d! ko&czy y lat w dniu swoich najbli%szych urodzin, np. Je$li dziecko
ma sko&czonych 5 lat, na torcie rysuje 6 $wieczek. Dzieci po wykonaniu zadania odchodz! do zabaw dowolnych.
* Pozosta e dzieci doklejaj! wybrane obrazki przedstawiaj!ce ró%ne przedmioty, które
mo%na wr#czy) komu$ w prezencie, np. krawat, teczka, kapelusz, parasolka, rower, korale, lalka. Dzieci po wykonaniu zadania wracaj! do tablicy.
* Zabawa „Wr#czamy prezenty”. Nauczyciel przypina do tablicy sylwety ch opca, dziewczynki, pani i pana. Dzieci zastanawiaj! si#, która z tych postaci ucieszy aby si# z prezentu
przedstawionego na jego obrazku i jak mog aby ten przedmiot wykorzysta). Nauczyciel
mówi dzieciom, %e on ucieszy by si# z prezentu, którego nazwa ma 3 sylaby i zaczyna si#
sylab! ka- (kapelusz). Dzieci odgaduj!, o który przedmiot chodzi. Nauczyciel zach#ca
dzieci, aby w ten sam sposób powiedzia y, jaki prezent sprawi by im przyjemno$). Pozosta e dzieci odgaduj!, o czym my$li kolega.
Wspólna zabawa przy znanej piosence.

Propozycje literatury
Porównywanie i grupowanie obiektów
" wiersze
Kto najszybszy? Kto najwa"niejszy?, M. Berowska (J. Kopa a, E. Tokarska, Przewodnik
metodyczny, cz. 3, „Przedszkole pi&ciolatka”, Edukacja Polska, Warszawa 2009)
Ka u"y)ci, D. Wawi ow (Czego mi si& chce?, Papilon, Pozna& 2008)
& czenie przyczyny ze skutkiem
" opowiadania
Sanki, M. Jaworczakowa (Skakanka, wybór i oprac. E. Brzoza, Nasza Ksi#garnia, Warszawa 1988)
Jak nasza mama odczarowa a wielkoluda, J. Papuzi&ska (Nasza mama czarodziejka, Nasza Ksi#garnia, Warszawa 1994)
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OBSZAR 5. Wychowanie zdrowotne i kszta"towanie
sprawno ci fizycznej dzieci
Zdrowie i sprawno$) Þzyczna s! podstawowymi warunkami prawid owego rozwoju dziecka
we wszystkich jego sferach. Kszta towanie $wiadomo$ci znaczenia zdrowia to nic innego,
jak wdra%anie dziecka do proÞlaktyki zdrowotnej.
W przedszkolu dziecko uczy si#, w jaki sposób dba) o higien#, jak nale%y si# od%ywia),
aktywnie sp#dza) czas na powietrzu – prowadzi) zdrowy tryb %ycia. Zaczyna równie% dostrzega) zwi!zek mi#dzy chorob! a leczeniem, przezwyci#%a l#k przed personelem medycznym, rozwija sprawno$) ruchow!. Powodzenie dzia a& podejmowanych przez nauczycieli
w tym zakresie uzale%nione jest od wspó pracy ze $rodowiskiem rodzinnym dziecka.
Zadania z obszaru dotycz!cego zdrowia $ci$le wi!%! si# z kszta towaniem nawyków kulturalno-higienicznych, dba o$ci! o bezpiecze&stwo, w tym z w a$ciwym zachowaniem si#
podczas ró%nych zjawisk atmosferycznych. Zagadnienia te nale%y omawia) nie tylko podczas g ównych zaj#), ale i w ró%nych sprzyjaj!cych momentach w czasie pobytu dziecka
w przedszkolu. Ka%da naturalna sytuacja, taka jak jedzenie posi ków, wyj$cie na spacer,
zabawa w ogrodzie, jest okazj! do przekazania tre$ci prozdrowotnych, jak i kszta towania
po%!danych nawyków.
Zdrowe dziecko przejawia naturaln! potrzeb# podejmowania wysi ku Þzycznego i pokonywania przeszkód. Spontaniczne dzia ania ruchowe rozwijaj! motoryk# i maj! wp yw na
dojrzewanie uk adu nerwowego dziecka. Aktywno$) Þzyczna wzmacnia uk ad mi#$niowy,
pobudza funkcje Þzjologiczne, takie jak oddychanie, kr!%enie, przemian# materii, rozwija wyobra(ni# i pami#) ruchow!. Dziecko poznaje siebie i swoje mo%liwo$ci – opanowuje
nowe umiej#tno$ci. Aktywny wypoczynek na $wie%ym powietrzu jest korzystny dla ca ego
organizmu, hartuje go i wzmacnia odporno$) na choroby. Dzieci powinny sp#dza) na powietrzu co najmniej 2–3 godziny dziennie przy sprzyjaj!cych warunkach atmosferycznych bez
wzgl#du na por# roku.
Aby móc rozwija) sprawno$) Þzyczn! dzieci, nale%y stworzy) bezpieczne warunki, zadba) o odpowiednie przybory niezb#dne do przeprowadzania zabaw ruchowych, )wicze&
porannych i zaj#) gimnastycznych. Najm odszym dzieciom przynajmniej 3 razy w ci!gu
dnia proponujemy zabawy uwzgl#dniaj!ce ró%ne formy ruchu. Dzi#ki nim )wicz! koordynacj# ruchow!, ucz! si# poruszania w przestrzeni, kszta tuj! $wiadomo$) w asnego cia a,
poznaj! swoje mo%liwo$ci Þzyczne. Z dzie)mi starszymi dodatkowo prowadzimy codzienne
)wiczenia poranne i co najmniej 2 razy w tygodniu – zaj#cia gimnastyczne, maj!ce na celu
kszta towanie prawid owej postawy cia a. Zarówno zabawy, jak i )wiczenia ruchowe powinny by) organizowane w formie zabaw na$ladowczych.
Nale%y pami#ta) o predyspozycjach wychowanków, które s! ró%ne w zale%no$ci od wieku i poziomu rozwoju ruchowego. Ko$ciec dziecka nie jest w pe ni ukszta towany – jest
elastyczny i dzi#ki temu odporny na z amania. Mi#$nie s! s abe i wiotkie, wi!zad a delikatne i lu(ne. Niew a$ciwie prowadzone )wiczenia mog! wywo ywa) z e nawyki ruchowe,
a w efekcie – wady postawy.
Przy doborze zabaw i )wicze& ruchowych dla dzieci w okre$lonym wieku pomoc! dla
nauczyciela s! gotowe zestawy opracowane przez specjalistów w zakresie wychowania
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Þzycznego. Równie% muzyka i atrakcyjne przybory wzbogacaj! zaj#cia ruchowe. Prowadzenie
zabaw ruchowych przy muzyce sprzyja umuzykalnieniu dzieci – rozwija ich poczucie rytmu
i pami#) muzyczno-ruchow!. Systematycznie i celowo prowadzone )wiczenia kszta tuj! ogóln! sprawno$), zr#czno$), koordynacj# ruchow! i sylwetk#. W czasie zaj#) gimnastycznych
dziecko rozwija tak%e cechy charakteru, takie jak odwaga, samodzielno$), wytrwa o$).
Wa%ne jest, aby wychowankowie w miar# swoich mo%liwo$ci uczestniczyli w zabawach
ruchowych, nabywaj!c nowe umiej#tno$ci.
Podstawa programowa
Rozporz!dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko&cz!ce przedszkole i rozpoczynaj!ce nauk# w szkole podstawowej:
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientowa) si# w zasadach zdrowego %ywienia;
2) dostrzega zwi!zek pomi#dzy chorob! a leczeniem, poddaje si# leczeniu, np. wie, %e przyjmowanie lekarstw i zastrzyki s! konieczne;
3) jest sprawne Þzycznie lub jest sprawne w miar# swoich mo%liwo$ci, je%eli jest dzieckiem mniej
sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zaj#ciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku,
na boisku, w sali gimnastycznej.

Etapy osi!gania umiej#tno$ci w zakresie:
dba"o!ci o zdrowie
" przyzwyczaja si# do zdrowego trybu %ycia
• zaczyna orientowa) si# w codziennym rytmie dnia
• zauwa%a, %e posi ki spo%ywane s! o okre$lonych porach
• bawi si# ch#tnie na powietrzu
• rozumie potrzeb# poobiedniego odpoczynku
• zachowuje si# spokojnie w czasie odpoczynku, aby nie przeszkadza) kolegom
" poznaje zasady w a$ciwego od%ywiania si#
• rozumie, %e jedzenie owoców i warzyw ma pozytywny wp yw na zdrowie
• wie, %e trzeba zachowa) umiar w jedzeniu s odyczy
• próbuje nowych warto$ciowych potraw (z wy !czeniem tych, które wywo uj! u niego
alergie albo szczególn! niech#))
• okre$la smak i zapach potraw
• rozpoznaje i próbuje nazywa) spo%ywane potrawy
" zaczyna dostrzega) zwi!zek mi#dzy chorob! a leczeniem
• zg asza nauczycielowi z e samopoczucie i ka%de zranienie
• pozwala sobie zmierzy) temperatur#
• poddaje si# spokojnie badaniu u lekarza
• przyjmuje lekarstwa podawane przez osob# doros !
• wie, %e trzeba chodzi) do stomatologa
" zna zasady maj!ce wp yw na zdrowie
• przestrzega ustalonego rytmu dnia
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• wie, %e ruch i przebywanie na $wie%ym powietrzu sprzyja zdrowiu
" orientuje si# w zasadach zdrowego %ywienia
• wie, jakie produkty trzeba je$), aby by) zdrowym
• przestrzega ustalonych zasad jedzenia s odyczy
• pami#ta, czego nie wolno mu je$), je%eli cierpi na alergi#
• próbuje wszystkich potraw i okre$la ich smak
• rozpoznaje produkty wykorzystane do przygotowania okre$lonych potraw, np. warzywa w zupie jarzynowej lub surówce, owoce w kompocie
" dostrzega zwi!zek mi#dzy chorob! a leczeniem
• zg asza nauczycielowi odczuwane dolegliwo$ci (ból g owy, brzucha, gard a) i skaleczenia
• rozumie potrzeb# wizyty u lekarza w przypadku odczuwania objawów choroby (katar,
kaszel, ból)
• wie, %e przyjmowanie lekarstw jest konieczne, aby powróci) do zdrowia
• stara si# zachowa) spokój w czasie przegl!dów stomatologicznych i leczenia z#bów
• rozumie, dlaczego trzeba opatrzy) ka%de zranienie
" dba $wiadomie o zdrowie, stosuj!c si# do okre$lonych zasad
• wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma ruch na $wie%ym powietrzu
• dostrzega zmiany zachodz!ce we w asnym organizmie pod wp ywem aktywno$ci ruchowej, np. zm#czenie, przy$pieszony oddech, pocenie si#, szybsze bicie serca
• dba o bezpiecze&stwo swoje i innych
" stara si# przestrzega) zasad zdrowego %ywienia
• zna podstawowe zasady prawid owego od%ywiania si#
• rozumie, dlaczego trzeba ogranicza) jedzenie takich produktów, jak s odycze, chipsy,
napoje gazowane
• wie, które produkty s! zdrowe i potrzebne do prawid owego funkcjonowania organizmu, a które mo%na spo%ywa) tylko czasami
• potraÞ wybra) produkty spo%ywcze odpowiednie na $niadanie, obiad, podwieczorek,
czy kolacj#
• wie, dlaczego nale%y je$) du%o owoców i warzyw, pi) soki i wod#
• orientuje si#, %e okre$lone przyprawy, np. zio a, sól, cukier, zmieniaj! smak potraw
• uczestniczy w przygotowaniu wybranych potraw, np. sa atki, ciasteczek
" rozumie zwi!zek pomi#dzy chorob! a leczeniem
• orientuje si#, %e dobre samopoczucie ma zwi!zek ze zdrowiem
• rozpoznaje i zg asza nauczycielowi objawy z ego samopoczucia, odczuwane dolegliwo$ci i potraÞ je opisa)
• rozumie, %e konieczne jest przyjmowanie lekarstw i poddawanie si# nieprzyjemnym
zabiegom, np. szczepieniom proÞlaktycznym, opatrywaniu skalecze&
• wie, %e dba o$) o z#by jest niezb#dna dla zdrowia i estetycznego wygl!du
• rozumie, jak! rol# pe ni lekarz i inny personel medyczny w ochronie zdrowia i %ycia
• orientuje si#, w jakich sytuacjach potrzebna jest szybka pomoc lekarska

5

ETAPY OSI GANIA UMIEJ!TNO"CI...

rozwijania sprawno!ci ruchowej
" podejmuje spontanicznie zabawy ruchowe
" porusza si# prawid owo, zachowuj!c równowag# w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania w ró%nym terenie – w sali, ogrodzie, parku
" przyjmuje prawid ow! pozycj# w siadzie p askim, w przysiadzie, ze skrzy%owanymi
nogami, na krzese ku
" korzysta z urz!dze& i sprz#tów przeznaczonych dla najm odszych dzieci podczas zabaw na powietrzu
• je(dzi na zabawkach na kó kach, odpychaj!c si# nogami
• porusza si# na trzyko owym rowerku
• próbuje je(dzi) na hulajnodze
• wchodzi po kilku stopniach na pochy e drabinki, np. na zje%d%alni#
" na$laduje sposób poruszania si# wybranych zwierz!t, np. psa, kota, ptaka
" chodzi swobodnie po zw#%onym torze prostym, pokonuje niskie przeszkody, przechodzi z asekuracj! po podwy%szeniu, np. po aweczce gimnastycznej
" biega swobodnie do przodu, po obwodzie ko a, w wyznaczonym kierunku, do okre$lonego celu i zatrzymuje si# na sygna
" porusza si# na czworakach, wspieraj!c si# na ca ych d oniach i palcach stóp
• przechodzi pod przeszkodami, np. pod poprzeczk!
• przechodzi przez p askie przeszkody, np. z o%on! szarf# lub roz o%on! skakank#
" podrzuca i chwyta przybory
• rzuca woreczki, baloniki, pi ki ró%nej wielko$ci do góry i w ró%nych kierunkach, obur!cz i jedn! r#k!
• próbuje rzuca) do wyznaczonego celu
• stara si# chwyta) pi k# obur!cz
– podskakuje w dowolny sposób
" porusza si# podskokami do przodu
• próbuje wskakiwa) obunó% np. do obr#czy
" uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela
• korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych, np. woreczków, pi ek, kr!%ków
• reaguje na sygna wzrokowy, s uchowy, gest
" podejmuje spontanicznie zabawy ruchowe, wykorzystuj!c dost#pne przybory i przyrz!dy, np. obr#cze, kr!%ki, pi ki
" porusza si# swobodnie, dostosowuj!c sposób ruchu do okre$lonych warunków, np. chodzenie po trawie, piasku, zw#%onej przestrzeni
" korzysta ze sprz#tu przeznaczonego dla dzieci w tym wieku, np. drabinki, hu$tawki,
zje%d%alnie
• je(dzi na trzyko owym rowerku, hulajnodze
• porusza si# po p aszczyznach o ma ym k!cie nachylenia, np. podesty do urz!dze&
ogrodowych, górka
• wspina si# swobodnie po drabinkach i zst#puje z nich, prawid owo chwytaj!c szczeble
• podejmuje próby poruszania si# po przeplotni
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" umie sprawnie si# porusza)
• potraÞ biega) i chodzi) na palcach
• umie chodzi) stopa za stop!
• chodzi po wyznaczonej linii, po $ladach, mi#dzy przeszkodami, np. mi#dzy szczeblami drabinki
• przechodzi po podwy%szeniu, np. po aweczce gimnastycznej
• chodzi na czworakach do przodu i do ty u, przekraczaj!c p asko u o%one przeszkody,
np. przybory gimnastyczne (obr#cze, liny, pa eczki)
• biega pewnie, zmieniaj!c kierunek i omijaj!c przeszkody
" utrzymuje równowag#, stoj!c na jednej nodze
" rzuca, chwyta i toczy przybory
• rzuca na odleg o$) i do celu, obur!cz i na zmian#: r#k! lew! i praw!
• chwyta obur!cz i próbuje chwyta) jedn! r#k!
• toczy pi ki, zmieniaj!c kierunek
• próbuje toczy) obr#cze i kr!%ki
" podskakuje i przeskakuje przeszkody
• wykonuje swobodnie podskoki w miejscu i w przód
• przeskakuje przez narysowane linie lub p asko u o%one przybory
• wskakuje obunó% do obr#czy lub u o%onej szarfy
" uczestniczy w zaj#ciach ruchowych organizowanych przez nauczyciela
• na$laduje ruchy demonstrowane przez nauczyciela
• zmienia sposób poruszania si# zgodnie z poleceniem
• przyjmuje prawid owo okre$lon! postaw#, np. siad skrzy%ny, le%enie na plecach,
brzuchu
" podejmuje ch#tnie ró%nego rodzaju aktywno$) Þzyczn!
" organizuje samodzielnie zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, parku
• swobodnie porusza si# po przeplotni
• próbuje je(dzi) na rowerze
• porusza si# swobodnie na hulajnodze
• skacze, siedz!c na pi ce
• zeskakuje z ma ego wzniesienia
" dostosowuje sposób poruszania si# do panuj!cych warunków, np. ostro%ne st!pa po
lodzie, omija ka u%e
" kontroluje utrzymywanie prawid owej postawy cia a w czasie stania, siedzenia, chodzenia i biegania
" porusza si# sprawnie, zachowuj!c równowag#
• biega swobodnie w ró%nym tempie
• przechodzi po powierzchniach zw#%onych i uniesionych, np. po belce odwróconej aweczki, równowa%ni
• porusza si# na czworakach, zmieniaj!c kierunek i pokonuj!c przeszkody
• próbuje manipulowa) przyborami w trakcie poruszania si#, np. chodzi, przek adaj!c
woreczek z r#ki do r#ki
• próbuje utrzyma) cia o w pozycji równowa%nej, np. „jaskó ka”
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" rzuca, chwyta i toczy przybory
• rzuca obur!cz, a tak%e r#k! lew! i praw!
• chwyta obur!cz pi k# odbit! o ziemi# lub o $cian#
• rzuca do wyznaczonego celu, np. pi k!, kasztanami, $nie%kami na zmian#: praw! i lew! r#k!
• przerzuca pi k# ponad przeszkod!
• toczy przybory r#k! lew! i praw!, biegn!c i omijaj!c przeszkody
" podskakuje i przeskakuje przeszkody
• skacze na skakance obunó%
• przeskakuje przeszkody p askie
" uczestniczy w zaj#ciach ruchowych organizowanych przez nauczyciela
• ustawia si# sprawnie w okre$lony sposób i potraÞ zmieni) miejsce i uk ad ustawienia
• uczestniczy w grach zespo owych o ustalonych zasadach
• bierze udzia w zabawach z elementem wspó zawodnictwa
• wykonuje poprawnie )wiczenia wed ug pokazu i instrukcji s ownej
• powtarza okre$lone ruchy zgodnie z podan! sekwencj!
• pokonuje tor przeszkód, przechodz!c z jednego przyrz!du na drugi
Sposoby realizacji:
" improwizacja ruchowa Rudolfa Labana – rozwija inwencj# twórcz!, kszta tuje $wiadomo$) w asnego cia a, poczucie ci#%aru, czasu i przestrzeni, uczy adaptacji ruchów
w asnych do ruchów partnera lub grupy;
" zabawy ruchowe prowadzone wed ug metody „Pracy szkolnej” Karola Orffa – rozwijaj!
sprawno$) ruchow! w powi!zaniu z muzyk! i s owem oraz ekspresj# twórcz!;
" zabawy ruchowe prowadzone metod! „Ruchu Rozwijaj!cego” Weroniki Sherborne – pozwalaj! na poznanie przestrzeni swojego cia a, ucz! koncentracji oraz kontroli zachowania, doskonal! p ynno$) ruchów, rozwijaj! poczucie si y, delikatno$) i wra%liwo$);
" zabawy ruchowe uwzgl#dniaj!ce ró%ne formy ruchu (nale%y pami#ta) o tym, aby w jednym dniu nie powtarza y si# zabawy z dominajc! tej samej formy ruchu):
• orientacyjno-porz!dkowe – kszta tuj! umiej#tno$) poruszania si# w grupie, )wicz! orientacj#, szybko$) reakcji, spostrzegawczo$), wdra%aj! do przestrzegania okre$lonych zasad,
• bie%ne – rozwijaj! koordynacj# ruchów, wytrwa o$), pobudzaj! prac# serca i zwi#kszaj! pojemno$) p uc,
• z elementem czworakowania – wzmacniaj! mi#$nie ramion i brzucha, odci!%aj! prace
mi#$ni grzbietu i nóg,
• z elementem równowagi – rozwijaj! koordynacj# ruchow!,
• z elementem skoku i podskoku – )wicz! du%e grupy mi#$niowe, pobudzaj! prac# serca i p uc, przy$pieszaj! kr!%enie krwi i przemian# materii,
• z elementem rzutu, celowania, toczenia – rozwijaj! koordynacj# wzrokowo-ruchow!
i zr#czno$),
• z elementem wspinania i wst#powania na przyrz!dy – wp ywaj! na wzmocnienie
mi#$ni tu owia i ramion, wyrabiaj! w dzieciach odwag#;
" )wiczenia poranne i gimnastyczne – nale%y prowadzi), uwzgl#dniaj!c podstawowe zasady: dostosowanie zada& do mo%liwo$ci dzieci, przechodzenie od )wicze& atwiejszych
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do wymagaj!cych wi#kszego wysi ku, rozpoczynanie )wicze& od du%ych grup mi#$niowych, po intensywnych czynno$ciach prowadzenie zabaw o ma ym nat#%eniu ruchu;
" zawody i gry sportowe na powietrzu – mobilizuj! do podejmowania wysi ku, ucz!
wspó zawodnictwa, rozwijaj! ambicj# i wytrwa o$);
" zabawy na $niegu i lodzie oraz w wodzie – hartuj! organizm, )wicz! orientacj#, odwag#, szybko$) reakcji, doskonal! koordynacj# ruchów.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zabawa dydaktyczna „Czerwone jab"uszko” – praca z dzie#mi m"odszymi / $ i 2 etap
(zaj#cia z ca ! grup!)
Cele:
" rozpoznawanie nazw owoców rosn!cych w sadzie
" rozumienie znaczenia owoców jako (ród a witamin i zdrowia
" doskonalenie spostrzegawczo$ci wzrokowej
" porz!dkowanie przedmiotów wed ug rodzaju
" rozwijanie zmys u dotyku, smaku i w#chu
" wzbogacanie zasobu s ownictwa i wypowiedzi s ownych
Umiej#tno$ci w zakresie dba o$ci o zdrowie:
" poznaje zasady w a$ciwego od%ywiania si#
• rozumie, %e jedzenie owoców i warzyw ma pozytywny wp yw na zdrowie
• okre$la smak i zapach potraw
• rozpoznaje i próbuje nazywa) spo%ywane potrawy
" orientuje si# w zasadach zdrowego %ywienia
• wie, jakie produkty trzeba je$), aby by) zdrowym
• próbuje wszystkich potraw i okre$la ich smak
• rozpoznaje produkty wykorzystane do przygotowania okre$lonych potraw, np. warzywa w zupie jarzynowej lub surówce, owoce w kompocie
Pomoce:
Ilustracja przedstawiaj!ca drzewa owocowe, tekst wiersza Jesieni! M. Konopnickiej6, naturalne okazy owoców (jab ka, gruszki, $liwki), 3 koszyki, kompoty z jab ek, $liwek i gruszek,
plastikowe kubeczki, nagranie weso ej piosenki, emblematy owoców na tasiemkach.
Przebieg:
1. Powitanie dzieci rymowank!:
Ch opcy, dziewczynki, dalej )pieszmy si&!
Zabawa nas wo a. Zapraszam do ko a.

6
M. Konopnicka, Jesieni!, w: T. Dziurzy&ska, H. Raty&ska, E. Stójowa, A jak b&dzie s o%ce… A jak b&dzie
deszcz…, WSiP, Warszawa 2001.
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2. Dzieci siadaj! przed tablic!, na której umieszczona jest ilustracja przedstawiaj!ca drzewa
owocowe z czerwonymi jab kami, %ó tymi gruszkami i Þoletowymi $liwkami – po kilka
drzew jednego rodzaju. Wspólnie z nauczycielem recytuj! wiersz Jesieni! M. Konopnickiej.
3. Nauczyciel mówi dzieciom, %e ma dla nich prezent, i pokazuje koszyk pe en jesiennych
owoców. Wyja$nia, %e owoce s! smaczne i zdrowe, bo zawieraj! wiele witamin. Dlatego
nale%y je$) du%o owoców, %eby nie chorowa). Dzieci wypowiadaj! si#, odwo uj!c si# do
posiadanych wiadomo$ci.
4. Nauczyciel wr#cza ka%demu dziecku owoc, wk adaj!c go do r!k wyci!gni#tych do przodu lub * do ty u (za plecami). Dzieci rozpoznaj! po wygl!dzie lub kszta cie, jaki maj!
owoc, i podaj! jego nazw#. Nauczyciel prosi równie%, aby pow!cha y i dok adnie obejrza y owoce. Ch#tne dzieci staraj! si# opisa) ich wygl!d (kolor i kszta t), okre$li) zapach,
stwierdzi), czy s! twarde czy mi#kkie. Wszystkie dzieci sprawdzaj! dotykiem, czy ich
owoc ma g adk! skórk#, czy chropowat! (np. jab ka i $liwki maj! skórk# g adk! i b yszcz!c!; gruszki – chropowat! i matow!).
5. Uk adanie owoców ró%nego rodzaju w osobnych koszykach. Nauczyciel prosi dzieci o u o%enie owoców w taki sposób, aby w osobnych koszykach by y: jab ka, gruszki
i $liwki. Pani wo(na odnosi owoce do kuchni, aby panie kucharki przygotowa y je do
spo%ycia.
6. Zabawa ruchowa „Owocowy taniec”. Ka%de dziecko otrzymuje emblemat owocu zawieszony na tasiemce. Dzieci siadaj! w rozsypce na pod odze. Kiedy nauczyciel w !cza muzyk#, podnosz! si# i ta&cz! tylko te dzieci, które maj! emblemat wskazany przez nauczyciela.
* Dzieci s! zach#cane, aby zaprasza y do ta&ca kolegów, którzy nie rozpoznali rysunku.
Zabaw# powtarzamy, tak aby wszystkie dzieci mog y zata&czy).
7. Pani wo(na przynosi na talerzyku pokrojone owoce. Nauczyciel zaprasza dzieci do
spróbowania i okre$lenia ich smaku. Sam te% zjada kawa ki owoców podkre$laj!c, %e s!
smaczne i bardzo zdrowe. Dzieci mówi!, jaki owoc zjad y.
8. Dzieci siadaj! przy stolikach, na których s! przygotowane plastikowe kubeczki. Wyja$nia,
%e panie przygotowa y bardzo smaczny napój z owoców (pokazuje dzbanki z kompotem
jab kowym, $liwkowym i gruszkowym).
* Dzieci na podstawie zapachu i koloru staraj! si# odgadn!), z jakich owoców panie ugotowa y kompot.
Dzieci próbuj! kompotu i wskazuj! obrazek przedstawiaj!cy owoc, z jakiego zosta przygotowany.
9. Przy stolikach pij! wybrany przez siebie kompot.
Zabawy na !niegu – praca ze dzie#mi starszymi / 2 i 3 etap (zaj#cia z ca ! grup!)
Cele:
" sp#dzanie aktywnego wypoczynku na powietrzu
" rozwijanie sprawno$ci ruchowej
" poznawanie w a$ciwo$ci $niegu
" stosowanie metod przeciwdzia ania marzni#ciu
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Umiej#tno$ci w zakresie rozwijania sprawno$ci ruchowej:
" porusza si# swobodnie, dostosowuj!c sposób ruchu do okre$lonych warunków
" umie sprawnie si# porusza)
• chodzi po wyznaczonej linii, po $ladach, mi#dzy przeszkodami, np. mi#dzy szczeblami drabinki
" rzuca, chwyta i toczy np. przybory
• rzuca na odleg o$) i do celu, obur!cz i na zmian#: r#k! lew! i praw!
" dostosowuje sposób poruszania si# do panuj!cych warunków
" porusza si# sprawnie, zachowuj!c równowag#
" rzuca, chwyta i toczy przybory:
• rzuca do wyznaczonego celu, np. $nie%kami na zmian#: praw! i lew! r#k!
Pomoce:
Chor!giewki.
Przebieg:
1. Dzieci poruszaj! si# slalomem mi#dzy chor!giewkami za nauczycielem (po jego $ladach),
staraj!c si# zachowa) równowag#.
* Po pokazie nauczyciela ch#tne dzieci samodzielnie, jak najszybciej, pokonuj! slalom.
2. Lepienie kul ze $niegu i rzucanie nimi w zabawie „Kto dalej”.
* Dzieci rzucaj! $nie%kami do wyznaczonego celu, np. bramki lub tarczy.
3. Wspólne lepienie ba wana.
* Zespo owe budowanie ze $niegu wed ug w asnego pomys u.
4. Zabawa „Ciep o w r#ce, ciep o w uszy, chocia% $nieg doko a prószy”. Dzieci na$laduj!
ruchy nauczyciela:
" wiruj!ce gwiazdki $niegowe – wolne i szybkie obroty wokó w asnej osi ze zmian!
kierunku;
" rozcieranie d oni – klaskanie, poruszanie palcami, zaciskanie i otwieranie d oni;
" otrzepywanie $niegu z ubrania – podskoki, strzepywanie $niegu d o&mi;
" czyszczenie butów ze $niegu – tupanie ze zmian! tempa.

Propozycje literatury
Dba"o!# o zdrowie i rozwijanie sprawno!ci Þzycznej
" opowiadania
O grubej Balbinie, o katarze i pierzynie, M. Kownacka (Kukuryku na r&czniku, Siedmioróg, Wroc aw 2008)
O wróbelku Elemelku, o ziemniaku i b!belku, H. 'ochocka (O wróbelku Elemelku, Nasza
Ksi#garnia, Warszawa 2008)
Jak choruje Elemelek, jak go lecz! przyjaciele, H. 'ochocka (O wróbelku Elemelku, Nasza Ksi#garnia, Warszawa 2008)
Owocowe przechwa ki, D. Skwark (365 bajek na dobranoc, praca zbiorowa, Papilon,
Pozna& 2008)
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Bieg z przeszkodami, C. Janczarski (seria Poczytaj mi, mamo, Nasza Ksi#garnia, Warszawa 1984)
" wiersze
Jak kotek zwierz&ta mlekiem cz&stowa , H. Bechlerowa (Nasza Ksi#garnia, Warszawa
1990)
Na zdrowie, B. Lewandowska (A. O%y&ska-Zborowska, Antologia literatury dla najm odszych, KAW, Warszawa 2002)
Zabawy zim!, W. Kostecka (J. Kopa a, E. Tokarska, Przewodnik metodyczny, cz. 2,
„Przedszkole pi&ciolatka”, Edukacja Polska, Warszawa 2009)
Marsjanie i )niadanie, M. Strza kowska (Wiersze z kanapy, Papilon, Pozna& 2008)
" bajka muzyczna
O Tadku Niejadku, babci i dziadku, W. Chotomska (Bajki-Grajki, CD, Omedia, Warszawa
2008).

OBSZAR 6. Wdra#anie dzieci do dba"o ci
o bezpiecze$stwo w"asne oraz innych
Dziecko rozpoczynaj!ce nauk# w szkole powinno zna) zasady warunkuj!ce jego bezpiecze&stwo i respektowa) je, rozumie), dlaczego obowi!zuj!, oraz wiedzie), jakie s! konsekwencje ich nieprzestrzegania.
Wraz z rozwojem sprawno$ci ruchowej dziecka zwi#kszaj! si# jego mo%liwo$ci oraz
obszar dzia ania. Dziecko staje si# bardziej samodzielne, a tym samym mo%e znale() si#
w ca kiem nowych dla niego sytuacjach. Nie posiada jeszcze wystarczaj!cej wiedzy i do$wiadcze&, aby przewidzie), jakie nios! ze sob! niebezpiecze&stwa i unikn!) ich.
Wdra%anie do dba o$ci o bezpiecze&stwo w asne oraz innych odbywa si# poprzez u$wiadamianie wychowankom zagro%e&, jakie mog! wyst!pi) w najbli%szym otoczeniu. Zadaniem
nauczyciela jest wskazanie sposobów zapobiegania ich powstawaniu oraz pokazanie, jak
radzi) sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.
Uczenie dzieci po%!danych zachowa& odbywa si# poprzez:
" przyzwyczajanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpiecze&stwa i dostarczanie wiedzy na ten temat;
" przewidywanie biegu wydarze&;
" doskonalenie umiej#tno$ci korzystania z ró%nych urz!dze&;
" usamodzielnianie i kszta towanie postawy odpowiedzialno$ci za w asne post#powanie.
Wdra%anie dzieci m odszych do przestrzegania zasad bezpiecze&stwa opiera si# na wprowadzeniu koniecznych nakazów i zakazów, które musz! bezwzgl#dnie respektowa). Starsze
przedszkolaki powinny ju% rozumie), dlaczego istniej! okre$lone przepisy obowi!zuj!ce nie
tylko dzieci, ale tak%e ludzi doros ych. W przedszkolu nauczyciel razem z dzie)mi ustala
zasady bezpiecznej zabawy. Ma to szczególn! warto$), poniewa% sprzyja zrozumieniu konieczno$ci wprowadzenia ograniczenia swobodnego zachowania w okre$lonych sytuacjach
i zach#ca do przestrzegania wspólnie opracowanych norm.
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Kszta towanie u dzieci czynnych postaw, wskazuj!cych na dba o$) o bezpiecze&stwo
w asne i innych, obejmuje:
" poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w domu, przedszkolu, na powietrzu;
" rozpoznawanie zagro%e& i nabywanie umiej#tno$ci ich unikania;
" radzenie sobie w sytuacji trudnej i odwa%ne proszenie o pomoc;
" zachowanie ostro%no$ci w stosunku do obcych ludzi, nieznanych zwierz!t i ro$lin;
" doskonalenie umiej#tno$ci bezpiecznego poruszania si# po drogach i korzystania ze
$rodków komunikacji.
Nabywanie nawyków warunkuj!cych bezpiecze&stwo w asne oraz innych powinno by)
prowadzone w $cis ej wspó pracy ze $rodowiskiem rodzinnym dziecka. Przyswajanie zagadnie& z tego zakresu musi by) poparte obserwacj! w a$ciwych zachowa& osób doros ych
przebywaj!cych w najbli%szym otoczeniu.
Wychowanie do przestrzegania zasad bezpiecze&stwa nie mo%e wywo ywa) w dzieciach
poczucia zagro%enia, ale pewno$) i przekonanie, %e poradz! sobie w nowej sytuacji. Powinny wiedzie), %e mog! liczy) na pomoc doros ych, i potraÞ) o ni! poprosi).
Podstawa programowa
Rozporz!dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko&cz!ce przedszkole i rozpoczynaj!ce nauk# w szkole podstawowej:
1) wie, jak trzeba zachowa) si# w sytuacji zagro%enia i gdzie mo%na otrzyma) pomoc, umie o ni!
poprosi);
2) orientuje si# w bezpiecznym poruszaniu si# po drogach i korzystaniu ze $rodków transportu;
3) zna zagro%enia p yn!ce ze $wiata ludzi, ro$lin oraz zwierz!t i unika ich;
4) wie, %e nie mo%na samodzielnie za%ywa) lekarstw i stosowa) $rodków chemicznych (np. $rodków czysto$ci);
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizowa) sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma
rozeznanie, gdzie mo%na si# bezpiecznie bawi), a gdzie nie.

Etapy osi!gania umiej#tno$ci w zakresie:
zachowania bezpiecze'stwa podczas zabaw
" zna uk ad pomieszcze& przedszkolnych i ostro%nie porusza si# po budynku, zw aszcza
na schodach
" przestrzega okre$lonych regu w zabawach ruchowych
" wie, jak nale%y korzysta) ze sprz#tu terenowego
" bawi si# zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem (nie wk ada do ust zabawek i drobnych przedmiotów)
• informuje nauczyciela o uszkodzeniu zabawki
" nie oddala si# od nauczyciela z wyznaczonych pomieszcze& i terenu zabawy
" dotyka urz!dze& elektrycznych tylko za zgod! osób doros ych
• wie, %e nie wolno dotyka) gniazdek elektrycznych ani wk ada) do nich przedmiotów
– przestrzega zakazu zabawy zapa kami i zbli%ania si# do ognia, np. palnika gazowego,
zapalonej $wieczki
" respektuje zakaz dotykania lekarstw i $rodków chemicznych
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" przestrzega zasad zabawy w wyznaczonych pomieszczeniach i na okre$lonym terenie
" stosuje si# do obowi!zuj!cych regu w zabawach i grach sportowych
" korzysta z zabawek i sprz#tu w sali i w ogrodzie zgodnie z ich przeznaczeniem
" wie, jak bezpiecznie bawi) si# na powietrzu: nie rzuca kamieniami, nie wchodzi na
drzewa, nie biega z ostrymi patykami
" u%ywa przyborów, np. p#dzelka, no%yczek, m otka do przybijanki, zachowuj!c zasady
bezpiecze&stwa
" korzysta z urz!dze& elektrycznych tylko w obecno$ci doros ych
" rozumie niebezpiecze&stwo wynikaj!ce z zabawy zapa kami
" nie zbli%a si# do gor!cych przedmiotów, np. %elazka, piekarnika, czajnika, garnka
" wie, %e nie wolno samodzielnie za%ywa) lekarstw, i stosuje si# do tego zakazu
" nie u%ywa samodzielnie $rodków chemicznych
" stosuje si# do zawieranych umów o sposobie korzystania z zabawek i sprz#tu terenowego
" rozumie, dlaczego nale%y przestrzega) okre$lonych regu w zabawach i grach sportowych
" korzysta ze sprz#tu gimnastycznego zgodnie z jego przeznaczeniem
" wie, %e nie wolno oddala) si# z miejsca zabawy bez wiedzy i zgody opiekuna
" próbuje samodzielnie i w bezpieczny sposób organizowa) sobie czas wolny w przedszkolu i w domu
" korzysta z przyborów w czasie zabaw indywidualnych we w a$ciwy sposób
" informuje o zauwa%onych zagro%eniach, np. uszkodzonym sprz#cie, znalezionym szkle
czy innych nieznanych przedmiotach
" potraÞ wybra) bezpieczne miejsce do zabawy, np. daleko od jezdni, placu budowy,
zbiorników wodnych, wysokich pryzm piachu
" zna podstawowe zasady zachowania si# nad wod!, w lesie, na placu zabaw, podczas
zabawy w domu
" nie uruchamia urz!dze& elektrycznych bez wiedzy doros ych
" przestrzega zakazu zbli%ania si# do w !czonych maszyn i urz!dze&
" rozumie, dlaczego nie wolno samodzielnie za%ywa) lekarstw i u%ywa) $rodków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym
• zna przeznaczenie lekarstw oraz $rodków chemicznych
• orientuje si#, %e lekarstwa nale%y przyjmowa) tylko na zlecenie lekarza w $ci$le okre$lony sposób
• rozumie, dlaczego w wyniku przypadkowego po kni#cia lekarstw lub $rodków chemicznych konieczna jest szybka pomoc lekarska
przestrzegania zasad bezpiecze'stwa na drodze
" wie, %e dziecko samo nie mo%e przebywa) na ulicy
• nie odchodzi od opiekuna
• przestrzega zakazu zabawy w pobli%u jezdni
" wie, %e dziecko mo%e porusza) si# po ulicy tylko pod opiek! osoby doros ej
" nie oddala si# na ulicy od osoby doros ej, np. w czasie oczekiwania na przystanku autobusowym
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" rozpoznaje oznaczenia przej$) dla pieszych: znak drogowy i pasy
" zna oznaczenia sygnalizatora $wietlnego dla pieszych
" rozumie rol# policjanta w ruchu drogowym
" zna i przestrzega podstawowe zasady poruszania si# po drogach (po chodniku poruszamy si# praw! stron!, po ulicy dziecko idzie za r#k# z osob! doros ! po wewn#trznej
stronie chodnika)
" wie, w jaki sposób mo%na bezpiecznie przej$) przez jezdni# na przej$ciu z sygnalizacj!
$wietln! i bez niej
" rozpoznaje wybrane znaki drogowe (informacyjne i ostrzegawcze) i wyja$nia ich znaczenie
" wie, %e mo%e zwróci) si# do policjanta w sytuacji zagro%enia, np. gdy si# zgubi, gdy
zas abnie opiekuj!ca si# nim osoba, gdy zosta o zaczepione przez obce osoby
bezpiecznego korzystania ze !rodków transportu
" wie, %e mo%e jecha) samochodem, siedz!c tylko w specjalnym foteliku
" zachowuje si# spokojnie w czasie jazdy
" stosuje si# do polece& osoby doros ej w czasie jazdy $rodkami komunikacji
" potraÞ bezpiecznie zachowywa) si# podczas jazdy samochodem, tj. spokojnie siedzi
w foteliku, przypi#ty pasami bezpiecze&stwa
" zna zasady korzystania z publicznych $rodków komunikacji
• oczekuje spokojnie na przystanku z daleka od jezdni
• wsiada i wysiada z pojazdu, trzymaj!c si# por#czy
• powstrzymuje si# od g o$nych rozmów, aby nie przeszkadza) kierowcy i innym pasa%erom
• stoi w jednym miejscu i trzyma si# por#czy w czasie jazdy
" zna zasady bezpiecze&stwa podczas podró%y samochodem
• siada w specjalnym foteliku
• wsiada i wysiada z samochodu zawsze od strony chodnika lub pobocza
• nie otwiera okna w czasie jazdy
• przestrzega zakazu wychodzenia na jezdni# na postoju
w"a!ciwego zachowania si% w sytuacjach zagro(enia
" przestrzega zakazu brania do r!k nieznanych, znalezionych przedmiotów
" nie próbuje napojów i potraw bez pozwolenia opiekuna
" zna przyczyny powstawania po%arów
" wie, jak nale%y zachowa) si# w sytuacji zagro%enia, np. po%aru, awarii wody (wzywa na
pomoc osob# doros !, ucieka z miejsca zagro%enia, nie chowa si# w pomieszczeniu)
" zg asza nauczycielowi ka%d! nietypow! sytuacj#, np. z e samopoczucie kolegi, pojawienie si# zwierz#cia na terenie ogrodu
" potraÞ zauwa%y) sytuacj# zagro%enia i wie, jak si# w niej zachowa), np. po%ar, wypadek w domu lub na placu zabaw
" rozumie, dlaczego trzeba przestrzega) zasad ochrony przeciwpo%arowej (zakaz zabawy
ogniem, rozpalania ognisk)
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" zna numery telefonów alarmowych (policja, pogotowie, stra% po%arna oraz ogólny 112)
i wie, w jakich sytuacjach trzeba z nich skorzysta)
• umie poprosi) o pomoc, dzwoni!c na numery telefonów alarmowych
" wie, do kogo zwróci) si# o pomoc w szczególnych sytuacjach, np. gdy si# zgubi si# na
ulicy lub w sklepie (do personelu sklepu, policjanta, osoby z dzieckiem, starszej pani)
w"a!ciwego zachowania si% wobec obcych osób, zwierz t i ro!lin
" wie, co znaczy okre$lenie obca osoba
" nie przyjmuje s odyczy i podarunków od osób nieznanych
" nie oddala si# z nieznajom! osob!
" przestrzega zakazu dotykania przypadkowo napotkanych zwierz!t
" nie zrywa i nie próbuje %adnych owoców bez zgody osoby doros ej
" zachowuje rezerw# wobec obcych ludzi
" wie, %e nie nale%y przyjmowa) podarunków od nieznajomych
" nie opowiada o sobie i swojej rodzinie obcym osobom
" nie odchodzi z miejsca zabawy z nieznan! osob! pod %adnym pretekstem
" nie podchodzi i nie dotyka dzikich zwierz!t
" nie g aszcze i nie karmi zwierz!t bez zgody opiekuna i w a$ciciela
" wie, jak zachowa) si# w przypadku ataku psa
" przestrzega zakazu zrywania i próbowania owoców bez zgody doros ych
" jest ostro%ne wobec nieznajomych
" potraÞ grzecznie odmówi) obcej osobie, kiedy np. czym$ je cz#stuje lub proponuje
wspólny spacer
" nie otwiera drzwi mieszkania, kiedy jest samo w domu
" zawsze informuje rodziców o dziwnych zachowaniach osób doros ych
" wie, jak si# zachowa) si# w kontaktach ze zwierz#tami
" wie, dlaczego nie wolno wk ada) do ust i zjada) nieznanych ro$lin, zw aszcza jagód
i grzybów
Sposoby realizacji:
" zawieranie umów dotycz!cych zasad zachowania bezpiecze&stwa w czasie pobytu
w przedszkolu, spacerów i wycieczek – prowadzi do zrozumienia konieczno$ci przestrzegania umów, uczy dostrzegania i unikania zagro%e&;
" spacery i wycieczki – utrwalaj! znajomo$) obowi!zuj!cych zasad bezpiecze&stwa,
stwarzaj! okazj# do bezpo$redniej obserwacji (np. ruchu ulicznego i sposobów bezpiecznego poruszania si# pieszych po ulicy), wdra%aj! do zachowania ostro%no$ci wobec zwierz!t i ptaków %yj!cych na wolno$ci, s! okazj! do przypominania o zakazie
dotykania i jedzenia nieznanych ro$lin;
" spotkania z osobami, które dbaj! o bezpiecze&stwo ludzi i udzielaj! pomocy, np. z policjantem, stra%nikiem miejskim, stra%akiem, lekarzem, piel#gniark! – umo%liwiaj! poznanie charakteru pracy ludzi ró%nych zawodów i roli wa%nych instytucji, np. o$rodka
zdrowia, policji, stra%y miejskiej. Dzi#ki nim dzieci dowiaduj! si#, jak nale%y zachowa)
si# w sytuacjach zagro%e&;

62

Wdra%anie dzieci do dba o$ci o bezpiecze&stwo w asne oraz innych OBSZAR 6

" praca z wykorzystaniem ilustracji i historyjek obrazkowych – pomaga rozumie) przyczyny i skutki przedstawionych sytuacji, kszta tuje umiej#tno$) dokonywania oceny zdarzenia pod k!tem bezpiecze&stwa i przewidywania konsekwencji okre$lonych zachowa&;
" s uchanie opowiada&, ba$ni i wierszy oraz ogl!danie teatrzyków – rozwijaj! dzieci#c!
wyobra(ni#, pozwalaj! na ocen# post#powania bohaterów, umo%liwiaj! identyÞkowanie si# z postaciami stanowi!cymi wzór do na$ladowania;
" scenki dramowe – pozwalaj! prze)wiczy) okre$lone postawy w bezpiecznym otoczeniu bez poczucia zagro%enia, np. korzystanie z telefonów alarmowych, zachowanie dystansu wobec obcej osoby.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zabawa dydaktyczna „Tak czy nie?” – zaj%cia z dzie#mi m"odszymi / $ i 2 etap
(zaj#cia z ma ! grup! dzieci)
Cele:
" utrwalenie $wiadomo$ci zakazu dotykania niebezpiecznych przedmiotów
" doskonalenie spostrzegawczo$ci wzrokowej
" rozwijanie umiej#tno$ci kojarzenia przedmiotu przedstawionego na obrazku z jego cechami i zastosowaniem
" rozumienie konieczno$ci przestrzegania regu zabawy
Umiej#tno$ci w zakresie zachowania bezpiecze&stwa podczas zabaw:
" dotyka urz!dze& elektrycznych tylko za zgod! osób doros ych
• wie, %e nie wolno dotyka) gniazdek elektrycznych ani wk ada) do nich przedmiotów
– przestrzega zakazu zabawy zapa kami i zbli%ania si# do ognia, np. palnika gazowego,
zapalonej $wieczki
" respektuje zakaz dotykania lekarstw i $rodków chemicznych
" korzysta z urz!dze& elektrycznych tylko w obecno$ci doros ych
" rozumie niebezpiecze&stwo wynikaj!ce z zabawy zapa kami
" nie zbli%a si# do gor!cych przedmiotów, np. %elazka, piekarnika, czajnika, garnka
" wie, %e nie nale%y samodzielnie za%ywa) lekarstw, i stosuje si# do tego zakazu
" nie u%ywa samodzielnie $rodków chemicznych
Pomoce:
Obrazki przedstawiaj!ce ró%ne przedmioty, z których dzieci mog! samodzielnie korzysta),
np. ró%ne zabawki, szczotka do zamiatania, grzebie&, kredki, i te, których nie wolno im dotyka), np. %elazko, nó%, garnek na kuchence, zapalona zapa ka, suszarka do w osów; obrazki
przedstawiaj!ce przedmioty powi!zane z poprzednimi.
Przebieg:
1. Dzieci siadaj! przy stoliku. Nauczyciel wyja$nia, %e ma ró%ne obrazki i jest ciekawy, czy
wiedz!, co jest na nich narysowane.
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2. Dzieci nazywaj! przedmioty przedstawione na obrazkach. Je%eli nie rozpoznaj! przedmiotu, nale%y obrazek od o%y) na bok.
3. Nauczyciel prosi, aby wybra y obrazki przedstawiaj!ce przedmioty, z których dzieci
mog! samodzielnie korzysta). Dzieci po kolei pokazuj!, jakie wybra y przedmioty. Je%eli
w$ród nich znajduje si# taki, którego dziecko nie powinno dotyka), nauczyciel zaprzecza
i wspólnie z innymi wyja$nia, dlaczego nie wolno tego robi), np.: Nó" s u"y do krojenia. Jest ostry i mo"na si& skaleczy$; *elazko s u"y do prasowania. Jest bardzo gor!ce
i mo"na si& oparzy$.
4. Cze$) dzieci odchodzi do zabawy.
* Pozosta e dzieci dobieraj! parami pasuj!ce do siebie obrazki, np. szklanka – czajnik,
nó% – chleb, %elazko – kontakt elektryczny, grzebie& – lusterko, widelec – talerz.
S"uchanie bajki Czerwony Kapturek – zaj%cia z dzie#mi starszymi / 2 i 3 etap
(zaj#cia z ca ! grup!)
Cele:
" uwa%ne s uchanie opowiadania nauczyciela
" próby oceny post#powania bohaterów literackich
" rozwijanie wypowiedzi s ownych na okre$lony temat
" nabywanie umiej#tno$ci odmawiania osobie doros ej w przypadku propozycji wspólnego spaceru, cz#stowania s odyczami itp.
Umiej#tno$ci w zakresie w a$ciwego zachowania si# wobec obcych osób:
" zachowuje rezerw# wobec obcych ludzi
" wie, %e nie nale%y przyjmowa) podarunków od nieznajomych
" nie opowiada o sobie i swojej rodzinie obcym osobom
" jest ostro%ne wobec nieznajomych
" potraÞ grzecznie odmówi) obcej osobie, kiedy np. czym$ je cz#stuje lub proponuje
wspólny spacer
" nie otwiera drzwi mieszkania, kiedy jest samo w domu
" zawsze informuje rodziców o dziwnych zachowaniach osób doros ych
Pomoce:
Ilustracje przedstawiaj!ce kolejne sceny bajki, pacynki wilka i Czerwonego Kapturka, scenka do teatrzyków, obrazki przedstawiaj!ce nieprawdziwe zjawiska i sytuacje, ilustracje
przedstawiaj!ce scenki sytuacyjne z udzia em dziecka.
Przebieg:
1. Nauczyciel opowiada dzieciom bajk# Czerwony Kapturek.
2. Dzieci uk adaj! ilustracje zgodnie z kolejno$ci! zdarze&. Nast#pnie odtwarzaj! tre$) bajki
w ten sposób, %e ka%de dziecko po kolei dopowiada jedno zdanie.
3. Rozmowa na temat tre$ci i przes ania bajki. Dzieci próbuj! dokona) oceny post#powania
wilka i Czerwonego Kapturka.
4. Wspólne zastanawianie si#, jak powinna post!pi) dziewczynka, kiedy spotka a wilka.
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5. Odgrywanie scenek z udzia em ch#tnych dzieci z wykorzystaniem pacynek wilka i Czerwonego Kapturka. Nauczyciel wyst#puje w roli wilka, który proponuje dziewczynce:
wspólny spacer, s odycze, podwiezienie samochodem, otworzenie drzwi, kiedy nie ma
nikogo doros ego w domu. Dziecko, które odgrywa rol# Czerwonego Kapturka, mo%e
naradzi) si# z kolegami, jak post!pi) w ka%dej z tych sytuacji.
6. Cz#$) dzieci otrzymuje obrazki, na których trzeba odszuka) nieprawdziwe zjawiska i sytuacje, np. na so$nie ro$nie jab ko, je% wchodzi na pie& drzewa, Czerwony Kapturek ma
niebiesk! czapeczk#, z dziupli wygl!da zaj!czek. Po wykonaniu zadania dzieci odchodz!
do zabaw dowolnych.
* Nauczyciel wyznacza zespo y dzieci. Ka%dy zespó otrzymuje obrazek z inn! scenk!,
np. dziecko stoi samo przed wind!, na placu zabaw pan cz#stuje dziecko cukierkiem, dziecko stoi samo na ulicy i p acze, w kierunku dziecka biegnie pies. Dzieci opowiadaj! tre$)
obrazka i stwierdzaj!, jak powinno si# zachowa) dziecko w przedstawionej sytuacji.
S uchanie bajki mo%e by) wst#pem do przygotowania inscenizacji. Dzieci wykazuj!ce
zdolno$ci warto w !czy) do wykonania dekoracji i strojów.

Propozycje literatury
Zachowanie bezpiecze'stwa podczas zabaw
" opowiadania
Ostro"nie! Wszystko, co powinno wiedzie$ dziecko, "eby mog o bezpiecznie bawi$ si&
w domu, G. Kasdepke (Literatura, 'ód( 2007)
Jak to ma y Elemelek w wielkim morzu bra k!piele, H. 'ochocka (O wróbelku Elemelku,
Nasza Ksi#garnia, Warszawa 2008)
" wiersze
Co rankiem szumi, dudni i buczy?, M. Berowska (J. Kopa a, E. Tokarska, Przewodnik
metodyczny, cz. #, „Przedszkole pi&ciolatka”, Edukacja Polska, Warszawa 2009)
Pstryk, J. Tuwim (Najpi&kniejsze wiersze, Ad Oculos, Rzeszów 2008)
" inscenizacja
Lato, lato, co ty na to, M. Terlikowska (A. O%y&ska-Zborowska, Antologia literatury dla
najm odszych, KAW, Warszawa 2002)
Przestrzeganie zasad bezpiecze'stwa na drodze
" opowiadania
Jak wróbelek Elemelek le)n! dró"k! szed w niedziel&, H. 'ochocka (O wróbelku Elemelku, Nasza Ksi#garnia, Warszawa 2008)
" wiersze
'wiat o czerwone, )wiat o zielone, M. Berowska (J. Kopa a, E. Tokarska, Przewodnik
metodyczny, cz. #, „Przedszkole pi&ciolatka”, Edukacja Polska, Warszawa 2009)
Pies z ulicy Ba amutów, W. Chotomska, W. Bisko (Jaworski, Warszawa 2004)
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'wiat a na skrzy"owaniu, W. Faber („Mi$ Przyjaciel najm odszych”, 1972, nr 20)
Sygna y )wietlne, D. Gellnerowa (Wiersze, inscenizacje, opowiadania, zagadki w edukacji komunikacji drogowej..., wybór i oprac. E i J. Fr!tczakowie, Bydgoszcz 1995)
Gdy zamierzasz przej)$ ulic&, W. Chotomska (Wiersze, inscenizacje, opowiadania, zagadki
w edukacji komunikacji drogowej..., wybór i oprac. E i J. Fr!tczakowie, Bydgoszcz 1995)
Uwaga – czerwone )wiat o, M. Terlikowska (Wiersze, inscenizacje, opowiadania, zagadki
w edukacji komunikacji drogowej..., wybór i oprac. E i J. Fr!tczakowie, Bydgoszcz 1995)
W"a!ciwe zachowanie si% w sytuacjach zagro(enia
" opowiadania
Filonek gasi po"ar i dostaje medal, G. Knutsson (Przygody Filonka bez ogonka, Nasza
Ksi#garnia, Warszawa 2007)
Wawa i jej pan, J. E. Kucharski (H. Kruk, Wybór literatury do zabaw i zaj&$ w przedszkolu
z komentarzem metodycznym, WSiP, Warszawa 1990)
Ba)% o Czerwonym Kapturku, E. Szelburg-Zarembina (Bardzo dziwne opowie)ci, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988)
O wilku i siedmiu ko(l!tkach, J. i W. Grimm (Ksi&ga bajek braci Grimm, El%bieta Jarmo kiewicz, Zielona Góra 1998)

OBSZAR 7. Wychowanie przez sztuk%
– dziecko widzem i aktorem
W przedszkolu przygotowanie dziecka do roli widza i aktora odbywa si# poprzez:
" uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, pokazach Þlmowych i koncertach muzycznych;
" rozwijanie szeroko rozumianej aktywno$ci twórczej;
" s uchanie utworów literatury dzieci#cej;
" zabawy teatralne.
Umiej#tno$ci bycia widzem nabywa dziecko podczas ogl!dania teatrzyków w wykonaniu
nauczyciela, inscenizacji przygotowanych przez starszych kolegów, kukie kowych i aktorskich przedstawie& teatralnych, koncertów muzycznych oraz w trakcie imprez organizowanych na terenie przedszkola. Uczestnicz!c w przedstawieniu jako widz, %ywo reaguje na to,
co dzieje si# na scenie, uczy si# kulturalnego zachowania w czasie spektaklu teatralnego.
Uto%samia si# z postaciami – wspó odczuwa i prze%ywa losy bohaterów, dokonuje oceny
ich post#powania. Wreszcie rozró%nia bohatera pozytywnego i negatywnego oraz rozumie
poj#cia dobro i z o.
Udzia dziecka w ró%nego typu przedstawieniach pozwala na obcowanie z j#zykiem literackim i dostrzeganie pi#kna mowy ojczystej.
Naturalnym przygotowaniem do uwa%nego ogl!dania widowisk jest w !czanie wychowanka do po$redniego w nich udzia u. Dziecku sprawi rado$) fakt, %e przedstawienie wystawiane
przez kolegów rozgrywa si# na tle wykonanych przez niego dekoracji lub z wykorzystaniem
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samodzielnie zrobionej kukie ki. Sprzyja to koncentrowaniu uwagi dziecka na tocz!cej si# akcji oraz pilnemu obserwowaniu historii bohatera-kukie ki.
Wa%ne jest, aby nauczyciel towarzyszy dzieciom w czasie spektaklu, obserwowa ich
reakcje na to, co dzieje si# na scenie, a w razie potrzeby wyja$nia niezrozumia e fragmenty. Po obejrzeniu przedstawienia warto zaproponowa) dzia ania umo%liwiaj!ce dzielenie si#
swoimi wra%eniami zarówno w formie wypowiedzi s ownych, jak i plastycznych.
Nauka prawid owego zachowania si# w teatrze, na koncercie lub przedstawieniu organizowanym w sali przedszkolnej odbywa si# w trakcie rozmów prowadzonych przed zapowiedzianym wyst#pem. Nauczyciel wyja$nia dzieciom:
" w jaki sposób zajmujemy miejsca;
" w których momentach nagradzamy aktorów oklaskami;
" dlaczego rozmowy czy g o$ne czynno$ci przeszkadzaj! innym widzom.
Zabawy teatralne, organizowane przez nauczyciela, a tak%e spontanicznie podejmowane
przez dzieci, polegaj! na przenoszeniu si# w $wiat Þkcji i wcielanie w ró%ne postacie. Oddzia uj! na ca ! osobowo$) wychowanków – rozwijaj! wyobra(ni# i wra%liwo$), kszta tuj!
umiej#tno$) $wiadomego pos ugiwania si# s owem i mow! cia a, zwi#kszaj! poczucie w asnej warto$ci.
W czasie zabaw i zaj#) przygotowuj!cych do roli aktora dzieci mog! dowiedzie) si#, jak
powstaje sztuka teatralna, i wzbogaci) zasób s ownictwa o nowe poj#cia zwi!zane z teatrem
(np. re"yser, rekwizyty, dekoracja, kostiumy, pantomima).
Najprostsz! form! dzia alno$ci teatralnej jest zabawa tematyczna, w której ju% najm odsze
dzieci przyjmuj! na siebie okre$lone role, odtwarzaj!c to, co wcze$niej zaobserwowa y, zapami#ta y i prze%y y. Zabawa, której przebieg zale%y od do$wiadcze& dzieci, ma du%y wp yw na
kszta towanie si# postaw moralnych i pomaga w roz adowaniu nagromadzonych emocji.
Organizowanie przedstawie& kukie kowych i teatrzyków cieni wymaga zapoznania wychowanków z tekstem literackim. Ekspresyjny sposób opowiadania i recytacji wierszy wywo uje
zainteresowanie dzieci, u atwia zrozumienie i prze%ycie tre$ci oraz pobudza do spontanicznego
wypowiadania si# na temat wys uchanego utworu. Tak przedstawiony tekst zach#ca do podejmowania zabaw inscenizowanych. Dzieci prze%ywaj! losy bohaterów literackich, uto%samiaj!
si# z nimi, cz#sto na$laduj! ich post#powanie. Przygotowuj!c si# do odgrywania roli, wyra%aj!
emocje za pomoc! brzmienia g osu, wyrazu twarzy, gestów. Doskonal! równie% umiej#tno$)
prowadzenia dialogu, ucz! si# planowania kolejnych scen, wspó dzia ania z kolegami-aktorami. Tego rodzaju dzia alno$) mo%na tak%e oprze) na ca kiem nowych historiach, wymy$lonych
przez przedszkolaków. Udost#pnianie kukie ek i pacynek do swobodnych zabaw umo%liwia im
fantazjowanie i tworzenie spektakli wed ug w asnych pomys ów.
W zabawach pantomimicznych, polegaj!cych na przedstawieniu gestem, mimik! – czyli
bez u%ycia s ów – okre$lonych sytuacji, dzieci nabywaj! umiej#tno$) $wiadomego kontrolowania w asnych ruchów.
Przygotowanie inscenizacji okoliczno$ciowych wed ug okre$lonego scenariusza wymaga
od dzieci wyboru roli, zapami#tania tekstu i kolejno$ci scen przedstawienia. Bior!c udzia
w wyst#pach publicznych, pokonuj! nie$mia o$) i ucz! si# wspó pracy w zespole.
Udzia w przedstawieniach – zarówno w charakterze aktora, jak i widza – jest dla dzieci
doskona ! zabaw!, dostarczaj!c! im wielu emocji.
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Podstawa programowa
Rozporz!dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko&cz!ce przedszkole i rozpoczynaj!ce nauk# w szkole podstawowej:
1) wie, jak nale%y si# zachowa) na uroczysto$ciach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu,
w teatrze, w kinie;
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, pos uguj!c si# mow!, mimik!, gestem i ruchem;
umie pos ugiwa) si# rekwizytami (np. mask!).

Etapy osi!gania umiej#tno$ci w zakresie:
aktywnego uczestniczenia w ró(nego typu przedstawieniach
" uczestniczy w przedstawieniach teatralnych organizowanych na terenie przedszkola
• stara si# $ledzi) tre$) spektaklu
• wyra%a spontanicznie swój stosunek emocjonalny do przedstawianych tre$ci
• uczy si# odpowiednio reagowa) na sceny przedstawienia
• nagradza aktorów brawami po wyst#pie
" uczestniczy w przedstawieniach teatralnych i koncertach organizowanych na terenie
przedszkola i poza nim, np. w teatrze, w bibliotece, w domu kultury
" wie, jak nale%y zachowa) si# w trakcie przedstawienia lub koncertu
• nagradza aktorów (muzyków) brawami po przedstawieniu
" $ledzi z uwag! przebieg przedstawienia
• reaguje %ywo na sceny zawarte w spektaklu
• dostrzega humor s owny i sytuacyjny zawarty w przedstawieniu
• próbuje odczytywa) emocje wyra%ane przez aktorów, okre$la) nastrój przedstawianych sytuacji (radosne i smutne)
" wypowiada si# na temat obejrzanego przedstawienia
• potraÞ powiedzie), kto wyst#powa w spektaklu
• opowiada o swoich wra%eniach, np. co mu si# najbardziej podoba o i dlaczego
" zna zasady zachowania obowi!zuj!ce w teatrze, w kinie, na koncercie oraz przestrzega ich
• wie, %e nale%y ubra) si# czysto i schludnie, przychodzi) punktualnie, nie rozmawia)
w czasie przedstawienia, Þlmu, koncertu, nagradza) brawami aktorów i muzyków po
sko&czonym przedstawieniu i koncercie, po zako&czeniu wychodzi) z sali spokojnie,
nie przepychaj!c si#
" uczestniczy aktywnie w ogl!danych przedstawieniach teatralnych i Þlmach
• $ledzi uwa%nie przebieg przedstawienia i w !cza si# w akcj# widowiska, np. odpowiada na pytania aktorów, powtarza proponowane przez nich teksty, $piewa piosenki
• reaguje %ywo na to, co dzieje si# na scenie i na ekranie
• rozumie uczucia i emocje bohaterów
• uto%samia si# z postaciami wyst#puj!cymi w przedstawieniu i w Þlmie
" wypowiada si# na temat obejrzanego spektaklu
• potraÞ opowiedzie) w asnymi s owami tre$) przedstawienia i Þlmu z zachowaniem
kolejno$ci zdarze&
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• umie wymieni) i opisa) postacie wyst#puj!ce w przedstawieniu i w Þlmie
• próbuje oceni) post#powanie bohaterów
• podejmuje zabawy tematyczne zainspirowane obejrzanym spektaklem
wcielania si% w rol% aktora
" podejmuje proste zabawy tematyczne
" bierze udzia w proponowanych przez nauczyciela zabawach na podstawie tre$ci utworu literackiego
" uczestniczy w zabawach organizowanych w formie opowie$ci ruchowych
" bierze udzia w zabawach tematycznych prowadzonych przez nauczyciela
" recytuje krótkie wierszyki i rymowanki ilustrowane gestem i ruchem
• próbuje kontrolowa) pos ugiwanie si# g osem (nabieranie oddechu, si a g osu)
" uczestniczy w krótkich wyst#pach przygotowanych dla rodziców i dziadków
• rozumie, na czym polega wyst#p
• wie, %e na wyst#p nale%y si# przygotowa), i wk ada kostium, np. czapk#, opask#
przedstawiaj!c! zwierz!tko
• stara si# bra) udzia w przedstawieniu wraz z innymi
• zachowuje si# odpowiednio w roli aktora
" wypowiada si# swobodnie na bliskie mu tematy, np. wyjazd na wakacje, pojawienie si#
dziecka w rodzinie, przyj#cie urodzinowe
" bawi si# rymem i rytmem s ów
" podejmuje zabawy tematyczne, w których uczestniczy kilkoro dzieci
" ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela
" odgaduje zagadki pantomimiczne
" pokazuje ruchem wskazane czynno$ci
" recytuje wiersze indywidualnie i w grupie
" stara si# kontrolowa) oddech i brzmienie g osu
• próbuje pos ugiwa) si# intonacj! g osu i gestem odpowiednio do tre$ci utworu
" odtwarza w asnymi s owami tre$) dialogu na podstawie poznanego utworu literackiego
" uczestniczy w przygotowaniach do wyst#pu, np. wykonuje elementy dekoracji, zaproszenia
" bierze udzia w krótkich przedstawieniach i inscenizacjach przygotowywanych z okazji
uroczysto$ci przedszkolnych
• rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie si# nim pos ugiwa)
• wspó pracuje z kolegami w czasie wyst#pu
• czuje si# swobodnie na scenie
• wie, %e swoim wyst#pem sprawia rado$) bliskim
" uczestniczy w imprezach plenerowych, np. *wi#to Pieczonego Ziemniaka, Dzie& Dziecka
• stara si# bra) w nich udzia zgodnie ze scenariuszem spotkania
" potraÞ doko&czy) opowiadanie rozpocz#te przez nauczyciela
" podejmuje próby uk adania opowiada& na podany i dowolny temat
• potraÞ u o%y) krótkie opowiadanie na podstawie us yszanego tekstu literackiego
• umie doko&czy) opowiadanie rozpocz#te przez nauczyciela
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" organizuje samodzielnie rozbudowane zabawy tematyczne, wykorzystuj!c rekwizyty
i odgrywaj!c okre$lone role
" pokazuje i rozwi!zuje zagadki pantomimiczne
" odgrywa scenki na podstawie utworu literackiego lub wed ug w asnego pomys u
• pos uguje si# kukie k! lub pacynk!
• tworzy teatrzyk cieni
• odgrywa scenk# sytuacyjn!, prowadz!c dialog
" recytuje wiersze indywidualnie i w grupie z podzia em na role
• stara si# mówi) poprawnie pod wzgl#dem artykulacyjnym
• stosuje odpowiedni! modulacj# g osu
• interpretuje utwór, pos uguj!c si# mimik!, gestem i ruchem
• gospodaruje odpowiednio oddechem w czasie recytacji
" wyst#puje w inscenizacjach i teatrzykach, przyjmuj!c okre$lone role
• czuje si# dobrze w czasie wyst#pu
• przechodzi bez trudu w toku przedstawienia z jednej sceny do drugiej
• umie, w przypadku zapomnienia kwestii, zast!pi) tekst w asnymi s owami
• potraÞ zsynchronizowa) wypowiadane s owa z ruchem
• pos uguje si# rekwizytami
• wczuwa si# w nastrój inscenizacji
• identyÞkuje si# ze swoj! rol!
" aktywnie uczestniczy w imprezach plenerowych, np. *wi#to Pieczonego Ziemniaka,
Dzie& Rodziny
• pe ni rol# gospodarza wobec zaproszonych go$ci
• wykonuje przygotowane scenki i ta&ce, $piewa piosenki
Sposoby realizacji:
" zabawy tematyczne – rozwijaj! fantazj#, pozwalaj! dziecku odgrywa) okre$lone role,
umo%liwiaj! wyra%anie emocji i roz adowanie napi#cia;
" scenki sytuacyjne – stwarzaj! okazj# do wypowiadania si# za pomoc! s ów, gestów,
mimiki;
" zabawy pantomimiczne – rozwijaj! wyobra(ni# i pomys owo$), kszta tuj! p ynno$)
i lekko$) ruchów;
" ogl!danie przedstawie& teatralnych – uczy kulturalnego zachowania si# w miejscach
publicznych w czasie przedstawienia, rozwija wyobra(ni#, rozbudza emocje;
" przekaz literacki (opowiadania, ba$nie, wiersze) – poszerza wiedz#, dostarcza wzorów
j#zyka literackiego, rozwija wyobra(ni#, pobudza do my$lenia, przekazuje wzorce post#powania, stanowi inspiracj# do zabawy. Swobodne odtwarzanie tre$ci sprzyja poznaniu w asnych mo%liwo$ci interpretacyjnych poprzez stosowanie pauz, modulowanie
g osem;
" zabawy dydaktyczne – rozwijaj! s ownictwo (np. poznawanie synonimów wyrazów),
sprzyjaj! nabywaniu umiej#tno$ci wyra%ania my$li i uczu), wdra%aj! do przestrzegania
regu zabawy;
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" udzia w inscenizacjach w roli aktora – wywo uje g #bokie prze%ycia maj!ce wp yw na
zrozumienie i zapami#tanie utworu. Sprzyja nabywaniu umiej#tno$ci analizowania tre$ci, wyodr#bnianiu poszczególnych scen, oceniania post#powania bohaterów. Rozwija
koncentracj# uwagi, pami#) logiczn! i wyobra(ni#, wzbogaca s ownictwo. Kszta tuje
pewno$) siebie i wiar# we w asne mo%liwo$ci. Uczy wspó dzia ania w grupie, wdra%a
do podporz!dkowania si# ustalonym regu om. Inscenizacje s! inspiracj! do podejmowania samodzielnej zabawy;
" recytowanie wierszy – )wiczy pami#) i prawid owy oddech, wdra%a do dba o$ci o wyrazisto$) i poprawno$) artykulacyjn! wypowiadanego tekstu.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zabawa inscenizowana na podstawie wiersza Jak kotek zwierz ta mlekiem cz stowa!
H. Bechlerowej – praca z dzie mi m!odszymi / " i 2 etap (zaj cia z ca!" grup")
Cele:
# doskonalenie sprawno$ci ruchowej poprzez na$ladowanie poruszania si zwierz"t
# pog! bianie wiadomo$ci przyrodniczych na temat sposobu od%ywiania si zwierz"t
# &wiczenie aparatu artykulacyjnego
Umiej tno$ci w zakresie wcielania si w rol aktora:
# bierze udzia! w proponowanych przez nauczyciela zabawach na podstawie utworu literackiego
# uczestniczy w zabawach organizowanych w formie opowie$ci ruchowych
# ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela
# odtwarza w!asnymi s!owami tre$& dialogu na podstawie poznanego utworu literackiego
Pomoce:
Tekst wiersza Jak kotek zwierz ta mlekiem cz stowa! H. Bechlerowej7, opaski z sylwetami
zwierz"t, jakie wyst puj" w wierszu, sylwety zwierz"t na patyczkach (lub pacynki: kota, koguta, kury, królika, konia), kartki z narysowanymi zwierz tami, sylwety przysmaków zwierz"t (mleko w miseczce, ziarna, siano, marchewka).
Przebieg:
1. Powitanie. Nauczyciel zaprasza dzieci na przedstawienie. Pos!uguj"c si sylwetami, recytuje wiersz Jak kotek zwierz ta mlekiem cz stowa! H. Bechlerowej.
2. Rozmowa z dzie&mi na temat wiersza. Nauczyciel zadaje pytania, np.:
Czym kotek cz stowa! zwierz ta? Jakie zwierz ta cz stowa! kotek mlekiem? Dlaczego zwierz ta nie chcia!y pi" mleka? Co lubi królik? Co smakuje kogutowi i kurce? Co je konik?

7

H. Bechlerowa, Jak kotek zwierz ta mlekiem cz stowa!, Nasza Ksi garnia, Warszawa 1990.

7

ETAPY OSI GANIA UMIEJ!TNO"CI...

3. Zabawa ruchowa na podstawie wiersza. Nauczyciel ustala z dzie&mi, w jaki sposób poruszaj" si i jakie odg!osy wydaj" zwierz ta wyst puj"ce w wierszu.
* Wybiera dzieci, które b d" odrywa!y role: konia, kury, koguta i królika – zak!adaj" one
odpowiednie opaski.
Pozosta!e dzieci otrzymuj" opaski z sylwetami kotków. W czasie zabawy na$laduj" ruchy
pokazywane przez nauczyciela. Zgodnie z tre$ci" wiersza podchodz" do kolejnych zwierz"tek, witaj" si w kocim j zyku i cz stuj" je mlekiem. Zwierz ta odmawiaj" w j zyku
zgodnym z ich rol" i odchodz".
4. Dzieci siedz" w kole. Nauczyciel podaje przyk!ady rymowanek, np.: Konik – balonik.
Kurka – piórka. Ch tne dzieci uk!adaj" skojarzenia do nazw wybranych przez siebie
zwierz"t.
5. Przy stolikach dzieci otrzymuj" narysowane sylwety zwierz"t, wybieraj" i doklejaj" na
kartce ich przysmaki.
* Pozosta!e dzieci s!uchaj" nauczyciela, który powtarza wiersz, zapraszaj"c do ilustrowania tre$ci kukie!kami (lub pacynkami). Nast pnie dzieci samodzielnie odtwarzaj" dialogi
mi dzy zwierz"tkami.
6. Zako'czenie. Nauczyciel sprawdza, czy dzieci rozpozna!y zwierz ta i prawid!owo doklei!y sylwety przysmaków.
Zabawa dydaktyczna „Bajkolandia” – praca z dzie mi starszymi / 2 i 3 etap
(zaj cia z ca!" grup")
Cele:
# utrwalanie znajomo$ci tre$ci popularnych bajek
# uwa%ne s!uchanie nauczyciela
# doskonalenie spostrzegawczo$ci wzrokowej
# rozwijanie kreatywno$ci i zdolno$ci kojarzenia
# nabywanie umiej tno$ci odgrywania scenek pantomimicznych
Umiej tno$ci w zakresie wcielania si w rol aktora:
# odgaduje zagadki pantomimiczne
# pokazuje ruchem wskazane czynno$ci
# pokazuje i rozwi"zuje zagadki pantomimiczne
# odgrywa scenki na podstawie utworu literackiego lub wed!ug w!asnego pomys!u
Pomoce:
Ilustracje przedstawiaj"ce sceny kilku znanych przez dzieci bajek, ukryte w domkach z otwieranymi drzwiami, karty od wykonania &wiczenia graÞcznego (mi dzy dwiema sklejonymi kartkami bia!ego papieru schowany jest kartonowy szablon bajkowej postaci), kartki
bloku rysunkowego, kredki.
Przebieg:
1. Powitanie. Nauczyciel zaprasza dzieci do krainy bajek – „Bajkolandii”. Dzieci znajduj" w ró%nych miejscach sali domki z otwieranymi du%ymi drzwiami. Wewn"trz domków s" ilustracje
przedstawiaj"ce sceny z bajek: Czerwony Kapturek, Kopciuszek, O rybaku i z!otej rybce itp.
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2. Nauczyciel z dzie&mi podchodzi do kolejnych domków. Na podstawie opowiadanych przez
nauczyciela krótkich fragmentów bajek (ok. 3 zdania) dzieci rozpoznaj", jaka bajka „mieszka”
w tym domku. Dzieci otwieraj" drzwi, aby sprawdzi&, czy poprawnie odgad!y tytu! bajki.
3. Nauczyciel wyja$nia dzieciom, %e w „Bajkolandii” odbywaj" si czasami bale. (eby odgadn"&, jakie postacie przyby!y na bal, cz $& grupy dzieci zamalowuje wybranym kolorem kredki powierzchni kartki (technika frottage).
* Pozosta!e dzieci w porozumieniu z nauczycielem przygotowuj" scenki z wybranych
bajek, np.: wilk spotyka Czerwonego Kapturka, Kopciuszek, uciekaj"c z balu, gubi pantofelek, rybak wyci"ga z morza sie&, w któr" zaplata!a si z!ota rybka.
4. Po wykonaniu swoich zada' wszystkie dzieci siadaj" w kole. Nast puje prezentacja przygotowanych scenek. Po ka%dym pokazie dzieci, które rozpozna!y swoje postacie (powsta!e poprzez zamalowanie kredk"), podnosz" kartki do góry. Wykonane prace zostaj"
przypi te na tablicy.
5. Zabawa muzyczno-ruchowa „Bal”. Przy muzyce dzieci wykonuj" ruchy wskazane przez
nauczyciela, np. obracaj" si wokó! w!asnej osi, ta'cz" leciutko na palcach, przeskakuj"
z nogi na nog , id", kiwaj"c si na boki.
6. Zako'czenie. Dzieci dzi kuj" za wspóln" zabaw , wykonuj"c uk!ony wed!ug w!asnego
pomys!u.

Propozycje literatury
Aktywne uczestnictwo w ró#nego typu przedstawieniach
# inscenizacje
Awantura w kinie, C. Janczarski (Poczytajmy, pos!uchajmy, Nasza Ksi garnia, Warszawa
1975)
Wcielanie si$ w role aktora
# inscenizacje
Deszczowy król. Teatrzyki dzieci ce, D. Gellner (WSiP, Warszawa 1998)
Lato, lato, co ty na to, M. Terlikowska (A. O%y'ska-Zborowska, Antologia literatury dla
najm!odszych, KAW, Warszawa 2002)
Na jezdni, I. Landau (A. O%y'ska-Zborowska, Antologia literatury dla najm!odszych,
KAW, Warszawa 2002)

OBSZAR 8. Wychowanie przez sztuk – muzyka i !piew,
pl"sy i taniec
Naturaln" form" aktywno$ci dzieci od najwcze$niejszego okresu %ycia jest ruch, który w szczególny sposób wp!ywa na ich ogólny rozwój. Z ruchem zwi"zana jest wi kszo$& zaj & umuzykalniaj"cych prowadzonych w przedszkolu. Melodia piosenki czy wykorzystany w okazjonalny sposób instrument muzyczny ukierunkowuj" zabaw , dzia!aj" na wyobra)ni , doskonal"
koordynacj s!uchowo-ruchow", pobudzaj" aktywno$& dzieci. Teksty piosenek wzbogacaj"
wiedz o otaczaj"cym $wiecie, rozwijaj" s!ownictwo dziecka, kszta!tuj" osobowo$&.
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Podczas zaj & umuzykalniaj"cych doskonalone s" praktyczne umiej tno$ci, takie jak
$piewanie czy granie na instrumentach perkusyjnych. Najbardziej popularne instrumenty
w przedszkolu to: b benek, tamburyn, grzechotka, ko!atka, drewienka, tarka, trójk"t, talerze,
dzwonki oraz ró%ne przybory wykonane wspólnie z wychowankami. Muzykowanie jest dla
dzieci atrakcyjn" form" zabawy, która wp!ywa na zdolno$& koncentracji uwagi i zdyscyplinowanie, a tak%e rozwija sprawno$ci manualne. Dzi ki grze na instrumentach muzycznych
dzieci doskonal" poczucie rytmu, wra%liwo$& na barw muzyczn", ucz" si ró%nicowania
wysoko$ci d)wi ku oraz rozpoznawania linii melodycznej.
W organizowanych zabawach tanecznych rozwijaj" zdolno$ci poruszania si zgodnie
z muzyk", zapami tuj" proste uk!ady ruchowe. Umuzykalnienie w przedszkolu przewiduje
nauk !atwych ta'ców regionalnych oraz ta'ców okoliczno$ciowych zwi"zanych przewa%nie z inscenizacj" bajek, opowiada', wierszy czy organizowaniem uroczysto$ci przedszkolnych. W odró%nieniu od ta'ców regionalnych, w których uczymy dzieci okre$lonych Þgur,
pozosta!e ta'ce sprzyjaj" rozwijaniu pomys!owo$ci zarówno nauczyciela, jak i dzieci. Przed
rozpocz ciem nauki ta'ca dzieci powinny dobrze pozna& muzyk . W zale%no$ci od uk!adu
mo%na uczy& równocze$nie ca!" grup lub rozpocz"& od ma!ych zespo!ów czy pojedynczych
par. Kroki i Þgury powinny by& wprowadzane stopniowo, a sama nauka ta'ca ma polega&
na ich !"czeniu, zapami taniu kolejno$ci, odtwarzaniu ca!ego uk!adu tanecznego i przy tej
okazji doskonaleniu estetyki ruchu.
Bardzo wa%nym zadaniem jest dostarczanie dzieciom pozytywnych emocji w kontaktach
z muzyk". Stwarzaj"c okazje do prze%ywania muzyki, kszta!tujemy osobowo$& dzieci, rozwijamy ich s!uch muzyczny i pami & muzyczn". Uczymy rozpoznawania nastroju utworu,
wyrabiamy poczucie rytmu. Kontakt dzieci z utworami muzycznymi wp!ywa na rozwój ich
zdolno$ci intelektualnych – przyczynia si do doskonalenia spostrzegawczo$ci, umiej tno$ci
koncentracji, porównywania, dokonywania analizy i syntezy.
Umiej tno$ci i wiadomo$ci dzieci z zakresu umuzykalnienia powinny by& wynikiem ich
do$wiadcze', które z czasem stan" si podstaw" w!a$ciwego odbioru utworów muzycznych.
Prowadzone w przedszkolu &wiczenia i zabawy uwra%liwiaj"ce na barw d)wi ku, rejestr
i kierunek linii melodycznej rozwijaj" wra%liwo$& s!uchow", która jest warunkiem poprawnej wymowy. Wp!ywaj" na ogóln" sprawno$& i zr czno$& ruchow", pobudzaj" aktywno$&
artystyczn", mobilizuj" do koncentracji uwagi i logicznego my$lenia, doskonal" pami &
i rozwijaj" wyobra)ni .
Podstawa programowa
Rozporz#dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko'cz"ce przedszkole i rozpoczynaj"ce nauk w szkole podstawowej:
1) $piewa piosenki z dzieci cego repertuaru oraz !atwe piosenki ludowe; ch tnie uczestniczy
w zbiorowym $piewie, w ta'cach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysoko$ci d)wi ku utworu muzycznego, wyra%a je, pl"saj"c lub ta'cz"c;
3) tworzy muzyk , korzystaj"c z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a tak%e
improwizuje j" ruchem;
4) w skupieniu s!ucha muzyki, w tym tak%e muzyki powa%nej.
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Etapy osi"gania umiej tno$ci w zakresie:
%piewania piosenek
# wykonuje &wiczenia kszta!tuj"ce odpowiedni" postaw i prawid!owy oddech
# potraÞ za$piewa& !atwe 2-zwrotkowe piosenki
• $piewa w grupie wspólnie z innymi dzie&mi
• podejmuje próby $piewania indywidualnego
# rozpoznaje melodi znanej piosenki zagranej na instrumencie, np. pianinie, nuconej bez
s!ów
# wykonuje &wiczenia emisyjne na podstawie znanych piosenek i prostych melodii
• powtarza za nauczycielem wybrane fragmenty
• na$laduje pomys!y innych dzieci
# powtarza s!owa lub krótkie teksty, zachowuj"c podany rytm, tempo oraz w!a$ciw" intonacj
# s!ucha uwa%nie piosenek $piewanych przez nauczyciela i odtwarzanych z CD
• wyró%nia w piosence zwrotk i refren
# $piewa poznane piosenki
• rozwija mo%liwo$ci wokalne poprzez $piew indywidualny
• $piewa z innymi dzie&mi, zachowuj"c tempo i rytm
# podejmuje improwizacje g!osem
• $piewa np. o ulubionej zabawie na podwórku, wymy$laj"c melodi
• $piewa na wybrany dowolnie temat do znanej melodii
# odtwarza rytm $piewanej piosenki
• wykonuje proste ruchy: podskoki, sk!ony, obroty
• wywo!uje naturalne efekty d)wi kowe, np. tupie, klaszcze
# rozpoznaje znane piosenki po us!yszeniu fragmentów melodii
# potraÞ wypowiada& pojedyncze zdania i wyliczanki, zmieniaj"c rytm, tempo, intonacj , dynamik lub barw g!osu
# umie okre$li& budow wys!uchanej piosenki (zwrotki, refren, powtórzenie) i elementy
piosenki (s!owa, melodia, akompaniament)
# $piewa poznane piosenki indywidualnie i w grupie, dok!adnie i wyra)nie odtwarzaj"c
tekst
# pokazuje r k" kierunek linii melodycznej podczas $piewania piosenki
# wykonuje improwizacje wokalne do krótkich, prostych wierszy czy przys!ów
# improwizuje $piewan" odpowied) na zadane pytania
# potraÞ wykorzysta& w improwizacjach muzycznych wyrazy d)wi kona$ladowcze
# zna wybrane piosenki ludowe, zw!aszcza z regionu, w którym mieszka
kszta!towania poczucia rytmu i p!ynno%ci ruchów przy muzyce
# uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych ze $piewem
# próbuje ilustrowa& tre$& piosenki ruchem
# podejmuje zabawy rytmiczne przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego w formie opowie$ci ruchowej
• biega i maszeruje, wykonuje skoki obunó% w miejscu i z pozycji przysiadu podpartego
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# rozpoznaje w zabawach ró%ne elementy muzyki, np. zmian tempa, dynamiki i rejestru
wysoko$ci d)wi ku
# reaguje na kilka prostych sygna!ów d)wi kowych
# umie ustawi& si w dwóch ko!ach, szeregu, parach, lu)nej grupie na umówion" melodi
# potraÞ w!a$ciwie reagowa& ruchem na zmian tempa, dynamiki i wysoko$ci d)wi ku, np.
przechodzi z biegu do podskoków, z chodzenia na palcach do chodzenia na pi tach
# uczestniczy aktywnie w zabawach przy akompaniamencie muzycznym
# potraÞ przedstawia& ruchem tre$& piosenek
# powtarza rytmiczne ruchy improwizowane przez inne dziecko
# wykonuje improwizacje ruchowe na podany temat
# na$laduje ruchem postaci, czynno$ci, rzeczy
# rozpoznaje akompaniament do biegu, marszu, podskoków
# reaguje prawid!owo ruchem na zmiany metrum w czasie zabaw z akompaniamentem
muzycznym
# umie wymy$le& w!asny rytm, np. do na$ladowania przez inne dzieci w zabawach zespo!owych
# potraÞ swobodnie, wed!ug w!asnego pomys!u, interpretowa& muzyk ruchem
poznawania sposobów wykorzystania instrumentów muzycznych
# zna i nazywa niektóre instrumenty perkusyjne, np. ko!atka, grzechotka, b benek
• stara si zagra& na wybranym instrumencie perkusyjnym
# wskazuje w najbli%szym otoczeniu przedmioty, które wydaj" charakterystyczne d)wi ki, np. klucze, papier, zegarek
• próbuje wydobywa& d)wi ki, manipuluj"c przedmiotami podczas zabawy
# wywo!uje, zgodnie ze s!yszan" muzyk", efekty akustyczne, np. klaskanie, stukanie,
tupanie, kl"skanie
# rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne, np.: b benek, tamburyn, trójk"t, ko!atka
• umie zagra& na wybranym instrumencie perkusyjnym
# na$laduje przy pomocy instrumentów znane odg!osy, np. wiatru, deszczu
# wybrzmiewa rytm muzyki i piosenek na instrumentach i przyborach, w tym wykonanych samodzielnie, np. butelka plastikowa z piaskiem, metalowa puszka z fasol"
• podejmuje w swobodnych zabawach improwizacje instrumentalno-muzyczne
# odtwarza proste fragmenty melodii piosenek na takich instrumentach melodycznych,
jak cymba!ki, ksylofon
# rozpoznaje po brzmieniu i nazywa instrumenty perkusyjne
# potraÞ zastosowa& instrumenty perkusyjne i pomoce akustyczne dla ilustrowania zjawisk przyrody, rytmu i melodii
# podejmuje próby grania w!asnego akompaniamentu do piosenki
wyrabiania wra#liwo%ci muzycznej
# umie z d)wi ków mowy odró%ni& g!os %e'ski od m skiego
# odró%nia rejestr d)wi ków wydobywanych na pianinie: niski i wysoki
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# okre$la, czy muzyka jest g!o$na, czy cicha
# rozró%nia akompaniament szybki i wolny
# odró%nia d)wi ki 3 instrumentów perkusyjnych: grzechotki, ko!atki, dzwonków
# stara si wys!ucha& fragmentów muzyki instrumentalnej
• s!ucha fragmentów utworów muzyki klasycznej odtwarzanych z CD w czasie wspólnych zabaw
# uczestniczy w przedszkolu w koncertach muzycznych
# ró%nicuje nat %enie d)wi ków z otoczenia: cisz i ha!as
# rozpoznaje rejestry d)wi ku: wysoki, $redni i niski
# okre$la w muzyce tempo: szybkie, $rednie i wolne
# odró%nia dynamik o ró%nym nat %eniu (g!o$no, cicho, $rednio) oraz o nat %eniu stopniowanym (coraz ciszej, coraz g!o$niej)
# rozró%nia d)wi ki kilku instrumentów, np. ßetu, pianina, grzechotki, dzwonków
# potraÞ okre$li& charakter muzyki (weso!a, skoczna, smutna)
# s!ucha z uwag" muzyki instrumentalnej z nagra' i na przedszkolnych koncertach
# rozpoznaje odleg!o$ci d)wi ku (bli%ej, dalej)
# jest wra%liwe na niewielkie ró%nice d)wi ku, np. odbicia pi!ki od pod!ogi, $ciany, dywanu
# rozpoznaje i okre$la 3 rejestry wysoko$ci d)wi ku (nisko, wy%ej, wysoko), 3 rodzaje
tempa (wolno, szybciej, bardzo szybko)
# odró%nia dynamik o ró%nym nat %eniu (g!o$no, cicho, $rednio)
# uwa%nie s!ucha utworów muzyki instrumentalnej granej na %ywo lub odtwarzanej
# rozró%nia barwy d)wi ków muzycznych pojedynczych i w utworze granym przez orkiestr instrumentaln"
• rozpoznaje z nagra' instrumenty perkusyjne i inne instrumenty muzyczne, np. tr"bka,
skrzypce
# potraÞ okre$li& wed!ug w!asnych skojarze' nastrój utworu (weso!y, smutny, pogodny,
ponury itp.)
# uczestniczy aktywnie w s!uchaniu koncertów muzycznych w przedszkolu
odtwarzania prostych uk!adów tanecznych
# potraÞ ustawi& si zgodnie z poleceniem
• umie utworzy& ko!o, podaj"c innym dzieciom r ce
• staje w rz dzie, tworz"c poci"g, a potem ustawiaj"c si jedno za drugim
# wykonuje proste kroki taneczne
• robi obrót w!asnej osi
• wykonuje obroty w kó!eczku
• zmienia kierunek ruchu na ustalony sygna!
# odtwarza proste formy taneczne, bazuj"c na kroku podstawowym, np. krok dosuwany,
przytup, naprzemienne wysuwanie stóp do przodu, dosuwanie nogi do nogi w miejscu
# uczestniczy w okoliczno$ciowych inscenizacjach muzycznych
# wykonuje proste uk!ady taneczne, np. taniec ludowy „Grozik” (Posz!o dziewcz po ziele)
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– porusza si sprawnie cwa!em, galopem, podskokami z nogi na nog
# zna wybrane ta'ce regionalne
• pami ta uk!ad ta'ca
• odtwarza Þgury taneczne, np. krakowiaka, kujawiaka, poleczki, walczyka
– zna krok walca, polki
# uczestniczy w okoliczno$ciowych inscenizacjach muzycznych
# pami ta i prawid!owo wykonuje przygotowane elementy wyst pu
Sposoby realizacji:
# $piewnie piosenek – jest najbli%sz" dzieciom form" ekspresji muzycznej, kszta!tuj"c"
ich muzykalno$&, &wicz"c" s!uch i pami &. Piosenka powinna towarzyszy& w ró%nych
sytuacjach czynno$ciowych, pe!ni funkcj uspakajaj"c" i wyciszaj"c";
# zabawy rytmiczne ze $piewem – polegaj" na odtwarzaniu rytmu $piewanej piosenki
za pomoc" prostych elementów ruchu: podskoków, klaskania, tupania, sk!onów. Wykorzystujemy w nich piosenki o wyra)nym, prostym rytmie i !atwej do zapami tania
melodii;
# zabawy rytmiczne przy akompaniamencie – polegaj" na podporz"dkowaniu ruchu muzyce: bez podpowiedzi dzieci rozpoznaj", co przy muzyce mo%na wykona&, np. marsz,
bieg, podskoki;
# zabawy ruchowo-muzyczno-s!owne prowadzone metod" Karola Orffa – wywo!uj"
ekspresj i rozwijaj" inwencj twórcz" poprzez powi"zanie ruchu z muzyk", gr
na instrumentach i $piewanie piosenek. W proponowanych &wiczeniach muzyka,
ruch oraz %ywe s!owo uzupe!niaj" si wzajemnie, ale w konkretnych dzia!aniach
dominuje zwykle jeden z wymienionych elementów, inne za$ odgrywaj" rol towarzysz"c";
# opracowywanie opowie$ci muzycznych – na podstawie tekstów literackich, scenek rodzajowych czy teatrzyków, z wykorzystaniem instrumentów muzycznych i przyborów
akustycznych – rozwijaj" pomys!owo$& i aktywn", twórcz" postaw dzieci;
# nauka ta'ca – usprawnia ruchowo, kszta!tuje umiej tno$& wyodr bniania cz $ci
piosenek i innych utworów, a tak%e zauwa%ania powtórze', podobie'stw i kontrastów;
# nauka ta'ca ludowego – &wiczy pami & muzyczno-ruchow" poprzez zapami tywanie
Þgur i uk!adów tanecznych;
# gra na instrumentach perkusyjnych, w tym wygrywanie rytmów i melodii – zapoznaje dzieci z brzmieniem instrumentów, uczy sposobu wygrywania d)wi ków i ich
ró%nicowania. Samodzielne muzykowanie rozwija wyobra)ni muzyczn" i inwencj
twórcz";
# s!uchanie utworów muzycznych – uczy takich umiej tno$ci muzycznych, jak rozpoznawanie instrumentów, okre$lanie nastroju utworów, zauwa%anie zmian dynamiki i tempa,
wyodr bnianie powtarzaj"cych si fragmentów. Rozwija umiej tno$& skupiania uwagi
na zadaniu, ukierunkowuje zainteresowania muzyczne i przyzwyczaja do obcowania ze
sztuk".
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Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zabawy ruchowo-muzyczne „Koncert na !&ce” – praca z dzie mi starszymi / 2 i 3 etap
(zaj cia z ma!" grup" dzieci)
Cele:
# kszta!towanie poczucia rytmu
# &wiczenie koordynacji ruchowo-s!uchowej
# rozpoznawanie i nazywanie instrumentów perkusyjnych
# nabywanie umiej tno$ci gry na instrumentach perkusyjnych
Umiej tno$ci w zakresie poznawania sposobów wykorzystania instrumentów:
# rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne: b benek, tamburyn, trójk"t, ko!atka
# umie zagra& na wybranym instrumencie perkusyjnym
# wybrzmiewa rytm muzyki i piosenek na instrumentach i przyborach
# odtwarza proste fragmenty melodii piosenek na takich instrumentach melodycznych
jak cymba!ki, ksylofon
# rozpoznaje po brzmieniu i nazywa instrumenty perkusyjne
Zabawa "
Pomoce:
Nagranie wersji instrumentalnej piosenki Wlaz! kotek, emblematy %ab i bocianów, ko!atki,
kartki z zapisem graÞcznym rytmu.
Przebieg:
1. Nauczyciel odtwarza nagranie wersji instrumentalnej piosenki Wlaz! kotek i zaprasza
dzieci na wiosenn" !"k .
2. Dzieci siadaj" w 2 grupach. Nauczyciel opowiada, %e nad stawem zebra!y si %abki i bociany, które da!y pi kny koncert na melodi Wlaz! kotek.
3. Nauczyciel rozdaje 1 grupie emblematy %abek, a 2 grupie emblematy bocianów, a tak%e
* ko!atki i nuty w formie graÞcznego zapisu III III III. Koncert polega na tym, %e %aby
zgodnie z wskazaniem nauczyciela-dyrygenta $piewaj" do muzyki: rech, rech, rech, a bociany, * samodzielnie wed!ug zapisu, wygrywaj" melodi na ko!atkach (zgodnie z zielonymi kreskami). Dzia!anie powtarzamy (tak, jak w melodii).
4. Dzieci z emblematami bawi" si na !"ce – %abki skacz", bociany brodz" w wodzie.
5. Koncert powtarzamy, ale tym razem bociany * rozpoczynaj" ko!atkami (zgodnie z czerwonymi kreskami), a %aby na znak nauczyciela – ko'cz": rech, rech, rech.
Zabawa 2
Pomoce:
Nagranie wersji instrumentalnej piosenki By!a sobie $abka ma!a, cymba!ki, grzechotki, ma!e
kartonowe pude!ka.
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Przebieg:
1. Je%eli to mo%liwe, wcze$niej * dzieci ucz" si gra& na cymba!kach fragmenty melodii
piosenki By!a sobie $abka ma!a:
do do do mi sol sol sol mi
re re fa fa mi mi sol sol
do do do mi sol sol sol mi
sol fa mi re do
2. Nauczyciel odtwarza wersj instrumentaln". Dzieci ustalaj", z jakiej piosenki pochodzi
melodia.
3. * Cz $& dzieci otrzymuje cymba!ki, a pozosta!e – ma!e pude!ka kartonowe. Grupa przy
nagraniu melodii $piewa piosenk , wystukuj"c rytm palcami na pude!kach (1. i 3. fraza)
i uwa%nie obserwuje nauczyciela. Przerywa $piew na umówiony znak.
* Wtedy graj" dzieci na cymba!kach (2. i 3. fraza).
Pozostali uczestnicy ponownie $piewaj" i milkn" na znak nauczyciela.
4. Je$li dzieci potraÞ" zagra& ca!" melodi , dokonujemy zmiany:
1. i 3. fraz piosenki graj" * dzieci na cymba!kach, a reszta grupy wystukuje rytm i $piewa
2. i 4. fraz .
Powtarzaj"c zabaw innym razem, ca!" melodi mog" gra& * dzieci na cymba!kach, a na
znak nauczyciela w!"czaj" si dzieci w 2. i 3. frazie z grzechotkami.

Propozycje literatury
Poznawanie sposobów wykorzystania instrumentów muzycznych
# opowiadania
Ksi $ycowy koncert, A. Bahdaj (Ksi $ycowy koncert; Wielki wy%cig, Literatura, *ód) 2000)
# wiersze
Przedszkolna orkiestra, A. Fr"czek (Przedszkoludki &00 rado%ci i 2 smutki, AWM, Janki,
Raszyn 2006)
Wszystko gra, W. Chotomska (Siedmioróg, Wroc!aw 1997)
Tr#ba, N. Usenko (Bardzo dziwne historie, Papilon, Pozna' 2008)

OBSZAR 9. Wychowanie przez sztuk
– ró#ne formy plastyczne
Wychowanie przez sztuk ma na celu m.in. kszta!towanie umiej tno$ci wypowiadania si za
pomoc" ró%nych technik plastycznych, rozwijanie poczucia estetyki i wra%liwo$ci na pi kno
poprzez oddzia!ywanie na percepcj i ekspresj dziecka.
W wieku przedszkolnym dzia!alno$& plastyczna jest obok zabawy g!ówn" form" aktywno$ci dzieci, która pobudza emocje, procesy poznawcze, rozwój motoryczny i mow ,
przyczyniaj"c si do harmonijnego rozwoju osobowo$ci. Dzieci w twórczo$ci plastycznej
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zaspokajaj" potrzeb ekspresji, odzwierciedlaj" w niej swoj" wiedz o $wiecie, wyra%aj" towarzysz"ce poznaniu emocje. Dzia!alno$& plastyczna oddzia!uje tak%e na ca!" sfer ruchow",
a przede wszystkim rozwija koordynacj wzrokowo-ruchow" i sprawno$& manualn".
Na poziom rozwoju twórczo$ci plastycznej dzieci ma wp!yw posiadany zasób spostrze%e'
oraz dost pno$& ró%norodnych materia!ów, znajomo$& technik plastycznych i umiej tno$&
stosowania ich. W najm!odszej grupie przedszkolnej wi kszo$& dzieci jest zafascynowana
samym dzia!aniem – nale%y zatem stwarza& wiele okazji do eksperymentowania z ró%nym
materia!em plastycznym, aby mog!y zdobywa& nowe do$wiadczenia. Stopniowo te% poszerza si zakres tematów. Dzieci starsze w swojej twórczo$ci zaczynaj" przedstawia& na rysunku ludzi, budowle, pojazdy i elementy $wiata przyrody.
Zainteresowanie przedszkolaków dzia!alno$ci" plastyczn" jest zró%nicowane. Jedne w czasie przeznaczonym na zabawy dowolne ch tnie zajmuj" si rysowaniem, malowaniem czy lepieniem, inne nawet w trakcie zaj & organizowanych dla ca!ej grupy niech tnie wykonuj" prace
plastyczne. Jest to zwi"zane w du%ym stopniu z poziomem uzdolnie' plastycznych dzieci, jako$ci" ich spostrze%e' wzorkowych i wra%liwo$ci" emocjonaln".
Kiedy dziecko odkryje zwi"zek mi dzy podejmowan" twórczo$ci" a jej rezultatem, zaczyna nazywa& swoje wytwory. Staje si zdolne do celowego dzia!ania i udoskonala wykonywane prace.
Warto$& dzia!alno$ci plastycznej tkwi nie tyle w ko'cowym efekcie pracy, ile w samym
akcie twórczym, anga%uj"cym wszystkie sfery psychiczne dziecka. Twórczo$& plastyczna
aktywizuje procesy poznawcze, takie jak uwaga, spostrzeganie, pami &, pobudza my$lenie
i wyobra)ni oraz oddzia!uje na uczucia. Prace plastyczne s" podstaw" do okre$lenia poziomu intelektualnego i rozwoju emocjonalnego wychowanków.
Wychowanie przez sztuk polega równie% na zainteresowaniu dzieci wytworami artystycznymi, na kszta!towaniu zdolno$ci obcowania z malarstwem czy architektur", na umo%liwieniu wyra%ania prze%y& i do$wiadcze' w swobodnych wypowiedziach lub za pomoc"
plastycznych $rodków wyrazu.
Ilustracje w ksi"%kach dla dzieci, dekoracje teatralne, reprodukcje obrazów, fotograÞe artystyczne, wytwory sztuki ludowej i artystycznie wykonane przedmioty codziennego u%ytku
wp!ywaj" na sfer zmys!owo-emocjonaln" dziecka. Bezpo$redni kontakt z dzie!ami sztuki
w galerii lub muzeum wywo!uje u wychowanków pozytywne prze%ycia motywuj"ce do dzia!ania. Umo%liwia zapoznanie z wybranymi technikami malarskimi (obraz olejny, akwarela,
gwasz) oraz rozró%nianie gatunków malarskich, takich jak pejza%, portret, martwa natura.
Dostarcza wiadomo$ci o twórczo$ci wybranych malarzy i rze)biarzy.
Wa%ne jest tak%e obcowanie dzieci ze sztuk" ludow". Jest ona bliska ich pojmowaniu
$wiata, gdy% przypomina prymitywn" twórczo$& dzieci c". Silnie oddzia!uje na dziecko,
dzi ki swej prostocie, bogatej kolorystyce i przedstawianej tematyce. Tre$& wytworów sztuki ludowej, zaczerpni ta z najbli%szego otoczenia, odnosi si do tego, co dzieci najch tniej
przedstawiaj" w swoich pracach.
Podczas spacerów i wycieczek warto równie% zwróci& uwag dzieci na pomniki i zabytki
oraz budowle o ciekawej architekturze.
Bezpo$redni kontakt dzieci ze sztuk" pomaga im dostrzec niepowtarzalno$& jej wytworów, rozwija wra%liwo$& zmys!ow" i dostarcza wielu dozna' estetycznych.
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Podstawa programowa
Rozporz#dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko'cz"ce przedszkole i rozpoczynaj"ce nauk w szkole podstawowej:
1) przejawia, w miar swoich mo%liwo$ci, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dzie!ami sztuki
oraz tradycjami i obrz dami ludowymi ze swojego regionu;
2) umie wypowiada& si w ró%nych technikach plastycznych i przy u%yciu elementarnych $rodków
wyrazu (takich jak kszta!t i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rze)b" i architektur" (tak%e architektur" zieleni i architektur" wn trz).

Etapy osi"gania umiej tno$ci w zakresie:
odbioru dzie! sztuki
# ogl"da ilustracje, zdj cia i reprodukcje obrazów przedstawiaj"ce tre$ci bliskie dzieciom, np. zabawy, scenki rodzinne, zwierz ta
# spostrzega, wyodr bnia i nazywa elementy ilustracji
# dostrzega pi kno w swoim otoczeniu
# potraÞ powiedzie&, co mu si podoba, zgodnie z w!asnymi odczuciami, np. kwiat, bransoletka, ilustracja w ksi"%ce
# obserwuje obrz dy ludowe wyst puj"ce w jego regionie
# zna zabytki znajduj"ce si w najbli%szej okolicy
# ogl"da obrazy lub ich reprodukcje przedstawiaj"ce np. aktualn" por roku
• opisuje, co przedstawia obraz
• próbuje okre$li& nastrój obrazu
• nazywa kolory, które zosta!y u%yte do namalowania obrazu
# poznaje sztuk ludow" swojego regionu, np. gliniane naczynia, tkaniny, ozdoby zwi"zane ze $wi tami (zabawki na choink , palemki, pisanki)
# zauwa%a pi kno przyrody i przedmiotów znajduj"cych si w jego otoczeniu
# ogl"da zdj cia, obrazy lub ich reprodukcje zwi"zane z omawianymi tematami, np. ró%ne krajobrazy i $rodowiska przyrodnicze: morze, góry, las, !"ka
# potraÞ wyrazi& s!owami ogólne wra%enia na temat ogl"danych dzie! sztuki (malarstwa,
rze)by)
• dostrzega ich nastrój, kolorystyk i kszta!t
• rozró%nia elementy pierwszego i drugiego planu
# zna sztuk ludow" swojego regionu
# umie rozpozna& najwa%niejsze zabytki znajduj"ce si w jego mie$cie lub najbli%szej okolicy
# rozpoznaje wybrane pomniki i budowle o charakterystycznej architekturze (np. warszawsk" Syrenk , Wawel, smoka wawelskiego i inne, znajduj"ce si w jego regionie)
# zwraca uwag na ciekaw" architektur ró%nych budowli
# zauwa%a estetyk i funkcjonalno$& ogl"danych pomieszcze'
# dostrzega pi kno przyrody
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kszta!towania umiej$tno%ci twórczych
# eksperymentuje w trakcie u%ywania ró%nych materia!ów plastycznych
• maluje farbami plakatowymi i klejowymi – palcami i z u%yciem p dzli
• rysuje kredk" $wiecow", kred", patykiem na ziemi
• stempluje du%ymi stemplami, np. z ziemniaków, g"bki, palcami
• nakleja na karton gotowe elementy, tworz"c dowolne kompozycje
# nazywa wykonane prace i opowiada o nich
# wyra%a w formie pracy plastycznej prze%ycia i wiedz o $wiecie
# wykonuje prace plastyczne na temat omawianych tre$ci, s!uchanych utworów literackich i muzycznych
# wypowiada si na temat wykonanej pracy
# zdobywa nowe do$wiadczenia plastyczne
• maluje pe!n" gam" kolorów farb na papierze, tekturze falistej, gazecie itp. o ró%nych
formatach i wielko$ciach
• rysuje patykiem na podk!adzie z farby klejowej
• rysuje kredkami $wiecowymi, grubymi ßamastrami, kred" na asfalcie, patykiem na piasku
• tworzy kompozycje, !"cz"c ró%ne tworzywa z materia!em przyrodniczym i innymi
materia!ami, np. koralikami, piórkami, skrawkami materia!u
• lepi z masy papierowej proste formy
• wycina i wydziera ró%ne kszta!ty z papieru, nakleja lub skleja powsta!e elementy, tworz"c kompozycj
# potraÞ wykona& prost" prac plastyczn" wed!ug wzoru
# wykonuje proste prace plastyczne w konwencji sztuki ludowej swojego regionu, np.
maluje na du%ym formacie wzory tkanin, ozdabia gotowymi elementami papierowe
talerzyki, lepi z gliny, maluje pisanki
# uczestniczy w zbiorowych pracach plastycznych
# przygotowuje w!asnor cznie upominki dla bliskich
# przedstawia ludzi i $wiat przyrody w pracach plastycznych
# podejmuje próby przedstawienia ruchu w pracy plastycznej
# potraÞ odda& nastrój w wykonanych pracach
# projektuje prac plastyczn" (rysunek, malunek, wydzierank itp.) na ca!ej powierzchni
arkusza
# zdobywa do$wiadczenia w zakresie twórczo$ci plastycznej, stosuj"c nowe techniki
• rysuje kredkami, kred", w glem, patykiem, $wiec"
• maluje farbami akwarelowymi, klejowymi, plakatowymi, tak%e mieszanymi z piaskiem, sol" lub trocinami
• wykonuje wycinanki p!askie i formy przestrzenne z papieru, !"cz"c w ró%ny sposób
elementy, np. technika collage
• odtwarza okre$lone kszta!ty, wydzieraj"c je z papieru
• maluje i rysuje na ró%nych rodzajach papieru (kartonie, tekturze, papierze $ciernym)
oraz p!ótnie i szkle
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• u%ywa p dzli o ró%nej grubo$ci
• tworzy kompozycj z elementów geometrycznych, gotowych szablonów (np. kalkograf) i ró%norodnego materia!u, w tym przyrodniczego
# wypowiada si na temat planowania prac plastycznych
– dokonuje swobodnego wyboru technik w dowolnej formie dzia!alno$ci plastycznej
• uzasadnia swój wybór techniki
– próbuje dokonywa& oceny wytworów w!asnych i kolegów
# tworzy prace plastyczne w konwencji sztuki ludowej, np. lepi z gliny miseczki i dzbanki, wykonuje pisanki technik" charakterystyczn" dla danego regionu, wycina serwetki z papieru
# uczestniczy aktywnie w zespo!owym wykonywaniu prac plastycznych, np. makiety ulicy, parku, pokoju
# wykonuje prace plastyczno-techniczne wed!ug wzoru
# tworzy samodzielnie upominki dla cz!onków swojej rodziny i kolegów
# podejmuje próby projektowania, np. pokoju, placu zabaw, ogrodu
Sposoby realizacji:
# spacery i wycieczki – rozwijaj" percepcj i wzbogacaj" doznania estetyczne. Uwra%liwiaj" na pi kno otoczenia przyrodniczego i spo!ecznego, umo%liwiaj" prowadzenie
obserwacji przyrodniczych, zbieranie i porównywanie materia!u przyrodniczego, np.
kszta!tów i kolorów jesiennych li$ci. S" okazj" do zwrócenia uwagi dzieci na oryginalne budowle, rze)by i pomniki;
# spotkania z twórcami ludowymi i uczestniczenie w warsztatach plastycznych – stwarzaj" mo%liwo$& wykonywania prac w konwencji sztuki ludowej, np. pisanek, palm
wielkanocnych, zabawek na choink z op!atka lub s!omy, wycinanek;
# obserwacja – pozwala na zwrócenie uwagi dzieci na !adne i funkcjonalnie urz"dzone
wn trza oraz artystycznie wykonane przedmioty u%ytkowe;
# wykonywanie prac plastycznych na temat dowolny – wyzwala swobodn" ekspresj
poprzez samodzielny wybór tematu. Pozwala na poznanie mo%liwo$ci wykorzystania
nowej techniki plastycznej i rozwija wyobra)ni ;
# wykonywanie prac plastycznych na okre$lony temat, inspirowanych utworami literackimi i muzycznymi – wzbogaca repertuar tematyczny wytworów, utrwala znajomo$&
kolorów i form kompozycyjnych. Umo%liwia zapoznanie z technik" wykonania pracy
wed!ug wzoru. Zach ca do dowolnego wzbogacania pracy ró%nymi elementami;
# zespo!owe wykonywanie prac plastycznych – uczy planowania i podzia!u zada' oraz
kszta!tuje umiej tno$ci wspó!pracy i poczucie odpowiedzialno$ci;
# k"ciki ksi"%ki – umo%liwiaj" samodzielny kontakt ze sztuk" poprzez ogl"danie ilustracji
w ksi"%kach i albumach przedstawiaj"cych sztuk ludow", reprodukcje obrazów, fotograÞe artystyczne, zdj cia ciekawych budowli, rze)b, estetycznie urz"dzonych wn trz
i przedmiotów sztuki u%ytkowej;
# k"ciki regionalne – zapewniaj" kontakt z wytworami sztuki ludowej w!asnego regionu;
# k"ciki plastyczne – zach caj" do twórczo$ci plastycznej poprzez !atwy dost p do materia!ów, takich jak: kartony w ró%nych formatach, kredki, farby, plastelina. Sprzyjaj"
nabywaniu nowych do$wiadcze' artystycznych w ró%nych technikach plastycznych:
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• rysowanie kredk", patykiem, w glem, kred" – rozwija wyobra)ni przestrzenn", pami & wzrokow", zdolno$& obserwacji, sprawno$& manualn" i koordynacj wzrokowo-ruchow",
• malowanie – kszta!tuje wra%liwo$& kolorystyczn" i wyobra)ni ,
• uk!adanie z gotowych elementów i materia!u przyrodniczego – pog! bia zdolno$ci
kompozycyjne i dekoracyjne, poczucie rytmu i symetrii,
• stemplowanie – kszta!tuje orientacj przestrzenn" poprzez konieczno$& rozplanowywania, tworzenia wzajemnych uk!adów. Doskonali proces analizy i syntezy wzrokowej przy rozpoznawaniu i porównywaniu ró%nych kszta!tów. Usprawnia koordynacj
wzrokowo-ruchow" i sprawno$& manualn",
• lepienie – kszta!tuje wyobra)ni przestrzenn" i usprawnia zr czno$& r"k, szybko$&
i koordynacj ruchów. Rozwija pami & ruchow" i umiej tno$& planowania, kontrolowania i korygowania wytworów w!asnej pracy,
• wycinanki i wydzieranki – usprawniaj" koordynacj wzrokowo-ruchow" i rozwijaj"
koncentracj uwagi. Kszta!tuj" wyobra)ni twórcz" i odtwórcz";
# ocena prac plastycznych – stanowi okazj do wypowiedzi na temat prac w!asnych
i kolegów. Umo%liwia udzielenie pochwa!y przez nauczyciela za podejmowane próby
wykonania wytworów plastycznych i uzyskane efekty;
# wystawy prac dzieci – umo%liwiaj" dzieciom wielokrotny odbiór w!asnych wytworów,
rozwijaj" wyobra)ni plastyczn". Stanowi" okazj do rozmów i wyra%enia odczu&
zwi"zanych z wykonanymi pracami. S" dekoracj" pomieszcze' przedszkolnych;
# wykonywanie prac u%ytkowych – wywo!uje pozytywne emocje wynikaj"ce ze znaczenia i warto$ci wytworów, np. upominki okoliczno$ciowe. S!u%y odkrywaniu w!asnych
umiej tno$ci.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Malowanie farbami Deszczyk – praca z dzie mi m!odszymi / " i 2 etap
(zaj cia z ca!" grup")
Cele:
# nabywanie umiej tno$ci wypowiadania si w formie pracy plastycznej
# doskonalenie sprawno$ci manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
# rozwijanie percepcji s!uchowej
# kszta!towanie wyobra)ni
# rozwijanie wypowiedzi s!ownych na okre$lony temat
Umiej tno$ci w zakresie kszta!towania umiej tno$ci twórczych:
# eksperymentuje w trakcie u%ywania ró%nych materia!ów plastycznych
• stempluje du%ymi stemplami
• nakleja na karton gotowe elementy, tworz"c dowolne kompozycje
# wykonuje prace plastyczne na temat omawianych tre$ci, s!uchanych utworów literackich i muzycznych
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# zdobywa nowe do$wiadczenia plastyczne
• wycina i wydziera ró%ne formy z papieru, nakleja lub skleja powsta!e elementy, tworz"c kompozycj
Pomoce:
Nagranie odg!osów padaj"cego deszczu, parasol, kartony, kleje, papier kolorowy, poci te na
2 lub 3 cz $ci sylwety parasoli, farba do malowania palcami, spinacze do bielizny.
Przebieg:
1. Dzieci siedz" przed tablic", na której s" umieszczone 2 ilustracje przedstawiaj"ce s!oneczn" pogod i padaj"cy deszcz. Opowiadaj" tre$& obrazków.
2. Nauczyciel odtwarza nagranie odg!osów padaj"cego deszczu. Dzieci wskazuj" obrazek,
który pasuje do nagra'. Mówi", co nale%y zabra& ze sob" z domu, %eby os!oni& si przed
deszczem.
3. Zabawa paluszkowa i rytmiczna „Deszczowa melodia”. Dzieci pokazuj" palcami padaj"cy deszcz i na$laduj" jego odg!osy, np.: kap, kap, plum, plum.
* Na$laduj" d)wi k deszczu, pocieraj"c zgniecionymi arkuszami gazety lub rytmicznie
potrz"saj"c plastikowymi butelkami cz $ciowo wype!nionymi wod".
4. Zabawa ruchowa z parasolami. Kiedy dzieci s!ysz" nagranie weso!ej melodii, poruszaj"
si swobodnie po sali. Kiedy rozpoznaj" odg!os padaj"cego deszczu, grupuj" si wokó!
nauczyciela, który stoi z roz!o%onym du%ym parasolem.
5. Nauczyciel zaprasza do wykonania prac plastycznych – parasoli. Dzieci opisuj" wygl"d
parasola: jaki ma kszta!t i z jakich cz $ci si sk!ada.
Uk!adaj" parasol z 2 lub 3 elementów i naklejaj" na karton.
* Pozosta!e dzieci wydzieraj" sylwety roz!o%onego parasola z kolorowego papieru i równie% naklejaj" na karton.
Przy nagraniu odg!osów padaj"cego deszczu wszyscy stempluj" palcami wzorki na wykonanych parasolach.
6. Zorganizowanie wystawy prac. Nauczyciel wraz z dzie&mi przypina parasole spinaczami
do sznurka rozwieszonego w sali.
Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem obrazka W górach – praca z dzie mi starszymi /
2 i 3 etap (zaj cia z ca!" grup")
Cele:
# rozwijanie zainteresowania malarstwem
# doskonalenie spostrzegawczo$ci wzrokowej
# uwa%ne obserwowanie i wypowiadanie si na temat tre$ci obrazu
# rozpoznawanie krajobrazu górskiego
# rozwijanie wypowiedzi s!ownych na temat ogl"danej ilustracji
# * poznanie charakterystycznych cech architektury Podhala
Umiej tno$ci w zakresie odbioru dzie! sztuki:
# ogl"da obrazy lub ich reprodukcje przedstawiaj"ce np. aktualn" por roku
• opisuje, co przedstawia obraz
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• próbuje okre$li& nastrój obrazu
• nazywa kolory, które zosta!y u%yte do namalowania obrazu
# ogl"da zdj cia, obrazy lub ich reprodukcje zwi"zane z omawianymi tematami, np. ró%ne krajobrazy i $rodowiska przyrodnicze: morze, góry, las, !"ka
# potraÞ wyrazi& s!owami ogólne wra%enia na temat ogl"danych dzie! sztuki (malarstwa)
• dostrzega ich nastrój, kolorystyk
• rozró%nia elementy pierwszego i drugiego planu
# zwraca uwag na ciekaw" architektur ró%nych budowli
Pomoce:
Reprodukcja obrazu przedstawiaj"cego krajobraz górski (z owcami i chat" góralsk"), paleta,
koszyk z kolorowymi kr"%kami, klej, szablony owieczki i chaty góralskiej, w!óczka, w giel.
Przebieg:
1. Dzieci siedz" przed tablic", na której umieszczona jest reprodukcja obrazu zas!oni ta 2
kawa!kami papieru. Nauczyciel ods!ania doln" cz $& ilustracji, na której wida& pas"ce si
owce na hali i chat góralsk".
2. Dzieci opowiadaj", co dzieje si na obrazku. Nast pnie nauczyciel ods!ania drug" cz $&.
Dzieci opisuj" obraz, odpowiadaj"c na pytania:
Co przedstawia obraz?
Jaka pora roku zosta!a przedstawiona na obrazie?
Jaki jest nastrój tego obrazu?
3. Zabawa „Farby dla malarza”. Dzieci wybieraj" z koszyka papierowe kr"%ki i nazywaj"
ich kolor. Nauczyciel pyta:
Czy malarz u$y! tego koloru do namalowania obrazu?
Co malarz namalowa! tym kolorem?
Ka%de dziecko wymienia tylko jeden element obrazu, np. bia!a farba – owieczki, ob!oki,
$nieg.
4. Dzieci przy stolikach staraj" si wybra& z pami ci i naklei& na paletach kr"%ki w kolorach,
jakie by!y potrzebne do namalowania obrazu.
WZÓR

* Nauczyciel kontynuuje rozmow . Pyta dzieci:
Co wida" na obrazie blisko?
Co umie%ci! malarz daleko?
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Nast pnie podaje tytu! i autora obrazu. Zach ca dzieci, aby zastanowi!y si , dlaczego malarz nada! swojemu dzie!u taki tytu!. Ch tne dzieci podaj" wymy$lone przez siebie tytu!y.
Dzieci z paletami wracaj" do kolegów i sprawdzaj", z których palet malarz móg! skorzysta&.
5. Zabawa ruchowa „Pastuszek”. Dzieci na$laduj" sposób poruszania si owieczek, chodz"c na czworakach. Nauczyciel wybiera dziecko, które jako pastuszek b dzie d)wi kiem
dzwoneczka dawa! owieczkom zna&, aby kierowa!y si w jego stron . Pastuszek odwraca
si ty!em, a wskazane przez nauczyciela dziecko na$laduje odg!os owcy: Bee… . Je$li
pastuszek rozpozna, które dziecko si odezwa!o, oddaje mu dzwoneczek. Zabaw powtarzamy kilka razy. Pastuszek za ka%dym razem powinien sta& w innym miejscu sali.
6. Przy stolikach wykonanie pracy plastycznej:
# odrysowywanie ßamastrem konturu owieczki z szablonu wewn trznego i wyklejanie
go kawa!kami bia!ej w!óczki;
# * porównywanie wygl"du chaty góralskiej z innym dowolnym domem, wskazywanie
ró%nic, wyró%nienie charakterystycznych cech architektury podhala'skiej (domy budowane z drewna, spadziste dachy, ma!e okna); odrysowywanie o!ówkiem konturu chaty
góralskiej za pomoc" szablonu zewn trznego i wykonanie rysunku w glem.

Propozycje literatury
Kszta!towanie umiej$tno%ci twórczych
# opowiadania
Niebieska dziewczynka, J. Porazi'ska (seria Poczytaj mi, mamo, Nasza Ksi garnia, Warszawa 1985)
# wiersze
Wiosenny deszczyk, M. Berowska (J. Kopa!a, E. Tokarska, Przewodnik metodyczny, cz. 2,
„Przedszkole pi ciolatka”, Edukacja Polska, Warszawa 2009)
Kolorowy bukiet, B. Lewandowska (Cztery pory roku, Podsiedlik-Raniowski i Spó!ka,
Pozna' 2001)
Bal przebiera'ców, A. Fr"czek (Przedszkoludki &00 rado%ci i 2 smutki, AWM, Janki,
Raszyn 2006)

OBSZAR 0. Wspomaganie rozwoju umys$owego
dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowa% technicznych
Dziecko w zabawie, która jest jego podstawow" form" aktywno$ci, wykorzystuje wiadomo$ci, opowiada o sobie, o tym, co go interesuje i czego pragnie. Uczy si obcowania z lud)mi
i przedmiotami codziennego u%ytku. W praktycznym dzia!aniu stara si równie% odwo!ywa&
do zdobytej wiedzy.
Wraz z rozwojem dziecka zabawa nabiera nowego jako$ciowo charakteru. W jej toku
dziecko nabywa umiej tno$ci planowania, wskazywania etapów czynno$ci, wspó!dzia!ania
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z innymi oraz pe!nienia okre$lonych ról zgodnie z ustalonymi zasadami. Zabawa stanowi
równie% t form dzia!alno$ci, w której utrwalaj" si postawy spo!eczne i kszta!tuje stosunek do otaczaj"cej rzeczywisto$ci. Z czasem – zgodnie z naturaln" potrzeb" zaspokajania
ciekawo$ci oraz wzrostem $wiadomo$ci i umiej tno$ci – dziecko jest w stanie coraz d!u%ej
skupia& si nad zadaniem w ramach jednego tematu. W trakcie rozwoju zabaw przechodzi od
prostych czynno$ci manipulacyjnych do konstruowania.
Zabawy manipulacyjne pojawiaj" si w najwcze$niejszym etapie %ycia dziecka. Maj"
wp!yw na wyrabianie zr czno$ci, usprawnianie motoryki ca!ego cia!a, jak równie% rozwój
umys!owy. W toku tych zabaw dziecko poznaje za pomoc" zmys!ów cechy i w!a$ciwo$ci
przedmiotów – kszta!t, wielko$&, ci %ar, faktur powierzchni oraz d)wi k, jaki przy ich u%yciu mo%na uzyska&. Zabawy manipulacyjne, dostarczaj"c podstawowych wra%e', s" )ród!em
pierwszych do$wiadcze' dziecka. Manipuluj"c, opowiada ono o powsta!ych wytworach,
zdobywa wiedz o u%yteczno$ci przedmiotów i narz dzi, uczy si praktycznego zastosowania ich dla osi"gni cia zamierzonego celu – poprzez wskazywanie sposobów ich wykorzystania rozwija wyobra)ni .
Zabawy konstrukcyjne s" podejmowane przez dzieci starsze. Wymagaj" wi kszej koncentracji uwagi. Polegaj" na sk!adaniu ca!o$ci z mniejszych elementów, z wykorzystaniem
ró%nych materia!ów i sposobów !"czenia. Dzieci ucz" si projektowania, planowania – ustalania, co jest potrzebne do rozwi"zania rozmaitych zada'. W przedszkolu najcz $ciej wykorzystywanym materia!em konstrukcyjnym s" klocki. Przedszkolaki najpierw tworz" budowle
dwuwymiarowe, np. wie%e, korzystaj"c przewa%nie z jednego rodzaju klocków. W nast pnym etapie rozwoju zabawy stawiaj" konstrukcje zamkni te, trójwymiarowe, np. gara%e,
domy, i próbuj" !"czy& ró%norodne materia!y.
Konstruowanie wp!ywa na rozwijanie operacji umys!owych, takich jak porównywanie,
ró%nicowanie czy przewidywanie. Rozwija wyobra)ni i postawy twórcze. Doskonali umiej tno$& wspó!dzia!ania, a zatem przygotowuje dziecko do %ycia spo!ecznego. Dzieci, bior"c
udzia! we wspólnym zgodnym tworzeniu, wymieniaj" do$wiadczenia i !"cz" pomys!y, czego
skutkiem s" wi ksze, przestrzenne, ciekawe pod wzgl dem konstrukcyjnym budowle.
Uzyskiwany wynik jest istotnym momentem w twórczej zabawie dziecka. Dzi ki dochodzeniu do pozytywnych efektów pog! bia si jego zainteresowanie technik" i budownictwem, kszta!tuje w!a$ciwy stosunek do pracy. Ciekaw" dla dziecka form" konstruowania
jest wykonywanie zadania wed!ug okre$lonego wzoru. Dzia!alno$& ta rozwija umiej tno$&
dokonywania analizy i syntezy w trakcie wykonywania kolejnych etapów pracy i porównywania otrzymanego wytworu ze wzorem. W tym przypadku walorem jest poznawanie
w!a$ciwo$ci materia!ów (glina, materia! przyrodniczy, karton itp.), jak i dochodzenie przez
dziecko do sposobów !"czenia ich w celu uzyskania spodziewanego efektu pracy. Uzyskany rezultat wywo!uje rado$& z osi"gni tego sukcesu. Dziecko, bawi"c si – wykonuj"c
czynno$ci konstrukcyjne – odczuwa przyjemno$& i jednocze$nie zaspokaja potrzeb tworzenia.
Obserwowanie pracy ludzi ró%nych zawodów i poznawanie powstaj"cych w jej wyniku wytworów przygotowuje wychowanka do podejmowania celowego dzia!ania. Wdra%a
do nabywania okre$lonych nawyków, umiej tno$ci i sprawno$ci. Dziecko poznaje przybory
i narz dzia codziennego u%ytku, sposoby korzystania z nich.
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Umo%liwienie mu bezpo$redniego kontaktu z otoczeniem spo!ecznym – poznanie wygl"du, funkcjonowania i przydatno$ci ró%nych pojazdów, maszyn i urz"dze' s!u%"cych cz!owiekowi oraz sposobów zastosowania )róde! energii – wp!ywa na jego wyobra)ni , sprawia,
%e jest ch tne do samodzielnego manipulowania, majsterkowania, konstruowania, uczestniczenia w przeprowadzanych wspólnie do$wiadczeniach, a tak%e do indywidualnego eksperymentowania.
Podstawa programowa
Rozporz#dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko'cz"ce przedszkole i rozpoczynaj"ce nauk w szkole podstawowej:
1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z ró%norodnych materia!ów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potraÞ to zrobi&”) i odczuwa rado$& z wykonanej pracy;
2) u%ywa w!a$ciwie prostych narz dzi podczas majsterkowania;
3) interesuje si urz"dzeniami technicznymi (np. u%ywanymi w gospodarstwie domowym), próbuje
rozumie&, jak one dzia!aj", i zachowuje ostro%no$& przy korzystaniu z nich.

Etapy osi"gania umiej tno$ci w zakresie:
dzia!alno%ci konstrukcyjnej
# podejmuje zabawy polegaj"ce na poznawaniu w!a$ciwo$ci przedmiotów (tj. kszta!tu,
wielko$ci, ci %aru, struktury powierzchni) poprzez bezpo$rednie manipulowanie
# buduje z klocków zamkni te kszta!ty w uk!adzie poziomym
• zestawia ze sob" ró%ne klocki
• próbuje ustawia& konstrukcje typu wie%a
# potraÞ u!o%y& kompozycj z materia!u przyrodniczego i naklei& na kartk np. bukiet
z li$ci
# tworzy „ulepianki” z ró%nych mas plastycznych, tj. gliny, masy solnej, plasteliny
• umie ulepi& kulk
• próbuje tworzy& kszta!ty wed!ug swojego pomys!u
• wykonuje prac na temat, np. miseczka dla kotka
• buduje z piasku i zauwa%a jego w!a$ciwo$ci, np. przesiewa przez sitko, przesypuje do
wiaderek, grabi, nabiera !opatk"
# uk!ada budowle przestrzenne, !"cz"c klocki o ró%nych wielko$ciach i kszta!tach
# wzbogaca zabawy ró%nymi zabawkami, np. samochodami
# podejmuje zabawy konstrukcyjne, !"cz"c ró%ne materia!y poprzez doklejanie i dowi"zywanie sznurkiem, drucikiem, np. materia!y przyrodnicze, odpady i surowce wtórne
• zachowuje ostro%no$& podczas korzystania z takich narz dzi, jak no%yczki, no%yki
• rozumie, %e nale%y oszcz dnie gospodarowa& materia!ami plastyczno-konstrukcyjnymi
# umie dorysowa& dowolne elementy i stworzy& projekt w!asnej zabawki
• okre$la jej zastosowanie w zabawie wed!ug w!asnego wyobra%enia
# potraÞ sklei& ozdoby choinkowe z elementów papierowych, np. pasków i kó!
# umie wykona& prace polegaj"ce na sk!adaniu papieru wed!ug wzoru
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# lepi z mas plastycznych ró%ne kszta!ty wed!ug w!asnego pomys!u i na okre$lony temat
# lepi z piasku babki z wykorzystaniem foremek i tworzy proste budowle piaskowe
• stara si dok!adnie wype!nia& foremki dla uzyskania w!a$ciwego kszta!tu
• ulepia ma!e formy jako elementy wymy$lonej zabawy, np. p"czki na przyj cie
– zauwa%a w!a$ciwo$ci piasku: kszta!ty ulepione z suchego piasku rozsypuj" si , a z wilgotnego zachowuj" ulepion" form
# tworzy rozbudowane budowle z klocków ró%nego rodzaju
# umie montowa& klocki o zró%nicowanych kszta!tach i wielko$ciach
• potraÞ !"czy& klocki za pomoc" zaczepów i skr ca& $rubkami
# tworzy w zespole budowle, !"cz"c ze sob" takie materia!y pomocnicze, jak pude!ka
kartonowe, krzese!ka, kocyki
• próbuje planowa& etapy dzia!ania
• respektuje i realizuje pomys!y innych dzieci
# dostrzega zale%no$& przyczynowo-skutkow" mi dzy dzia!aniem a uzyskanym efektem,
mi dzy rodzajem materia!u konstrukcyjnego a otrzymanym wytworem
# umie wykona& prace techniczne, !"cz"c ró%norodne materia!y, takie jak materia! przyrodniczy, surowce wtórne
• gospodaruje materia!ami w odpowiedni sposób
# wykonuje samodzielnie i wed!ug wzoru sk!adanki papierowe z ró%nych kszta!tów papieru, np. ko!a, kwadratu
• rozumie, %e efekt zale%y od dok!adnego i precyzyjnego wykonania zdania
# stosuje proste narz dzia podczas majsterkowania w sposób prawid!owy
• pos!uguje si ostro%nie narz dziami, np. no%yczkami przy wycinaniu, szpikulcem
przy wykonywaniu ludzików z kasztanów
# wykonuje prac , b d"c $wiadome celu, który chce osi"gn"&
• wykorzystuje nabyte umiej tno$ci techniczne
• organizuje prawid!owo miejsce swojej pracy
# lepi z mas plastycznych ró%ne kszta!ty wed!ug w!asnego pomys!u i na okre$lony temat
• potraÞ wymodelowa& kszta!t z jednego kawa!ka masy plastycznej
# buduje z piasku wi ksze, z!o%one budowle, np. mosty, wie%e
# wie, %e piasek jest materia!em konstrukcyjnym o charakterze odwracalnym, tzn. mo%na
zburzy& budowle z piasku, odbudowa& je lub dowolnie dobudowa& elementy
rozumienia znaczenia pracy ludzi ró#nych zawodów
# rozpoznaje pracowników przedszkola
# rozumie, jakie prace wykonuj" np. szatniarka, kucharka
# obserwuje prace wykonywane przez doros!ych
# wie, do czego s!u%" ró%ne przedmioty wykorzystywane podczas majsterkowania i prac
domowych, np. m!otek
# próbuje pomaga&, np. podaje narz dzia
# wie, na czym polega praca fryzjera, piekarza, kucharza, zegarmistrza
# uczestniczy w pracach porz"dkowych i gospodarczych i rozumie ich znaczenie
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# obserwuje z uwag" prac ludzi wybranych zawodów w czasie zorganizowanych wycieczek
• zadaje pytania na interesuj"ce go tematy
# wie, na czym polega praca krawcowej, listonosza, lekarza, policjanta, stra%aka, ksi garza, pisarza itp.
# rozpoznaje i nazywa narz dzia i urz"dzenia, którymi pos!uguj" si ludzie wykonuj"cy
poznane zawody
• rozumie znaczenie spo!eczne zawodów, np. listonosz dostarcza listy, na które kto$
czeka lekarz pomaga chorym, badaj"c i zapisuj"c lekarstwa
# uczestniczy w zabawach tematycznych, odgrywaj"c wybrane role spo!eczne
• umie prowadzi& dialog i wykonywa& czynno$ci zgodnie z tematem zabawy
# podejmuje prace gospodarcze i prace na rzecz innych z w!asnej woli
• stara si pami ta& o swoich obowi"zkach i wykonywa& je bez przypominania
# rozumie znaczenie pracy swojej i kolegów
# szanuje wytwory pracy
• interesuje si efektem pracy kolegów
poznawania %wiata techniki
# rozpoznaje niektóre $rodki lokomocji, np. samochód, samolot, autobus, rower
• potraÞ je nazwa& i wskaza& na obrazku
– wie, %e w codziennym %yciu korzysta si z ró%nych urz"dze'
• umie okre$li&, do czego s!u%" niektóre z nich, np. suszarka do w!osów, latarka
# rozumie, %e mo%na porozumiewa& si za pomoc" telefonu
# wie, %e ludzie podró%uj", korzystaj"c z ró%nych $rodków lokomocji
# rozpoznaje i nazywa $rodki lokomocji oraz opisuje s!ownie, w jaki sposób si przemieszczaj"
– nazywa oraz zna sposób wykorzystania i przeznaczenie wybranych urz"dze' gospodarstwa domowego, np. czajnika elektrycznego, lodówki, pralki, radia, suszarki do w!osów
# potraÞ wyodr bni& spo$ród ró%nych urz"dze' gospodarstwa domowego urz"dzenia
elektryczne
• wie, %e mo%e samodzielnie korzysta& z niektórych urz"dze' elektrycznych w obecno$ci i za pozwoleniem doros!ych, np. telewizora, radia, odtwarzacza CD i DVD
• rozumie, %e podczas korzystania z urz"dze' nale%y zachowa& szczególn" ostro%no$&
• wie, %e telefon s!u%y do porozumiewania si ludzi na odleg!o$&
# wie, co znaczy poj cie %rodki lokomocji
# rozró%nia i wskazuje $rodki lokomocji wed!ug podzia!u na l"dowe, wodne i powietrzne
• potraÞ okre$li& ich ró%nice i wskaza&, kiedy z nich korzystamy, np. przewóz osób,
przewóz towarów
# rozumie, %e dzi ki zastosowaniu urz"dze' technicznych mo%na szybciej i sprawniej
wykona& ró%ne prace, np. skosi& trawnik za pomoc" kosiarki
# potraÞ wyodr bni& urz"dzenia wykorzystywane w gospodarstwie domowym, okre$li&
ich przeznaczenie i opisa& sposób dzia!ania, np. po w!"czeniu do pr"du, w!o%eniu brudnych ubra', nasypaniu proszku i p!ynu, w!"czenia przycisku – pralka pierze
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# korzysta samodzielnie z tych urz"dze', które wolno mu uruchamia& za zgod" doros!ych
# rozpoznaje i nazywa $rodki !"czno$ci, tj. telefon i telefon komórkowy
poznawania i wyja%niania obserwowanych zjawisk do%wiadczalnych
# obserwuje z uwag" prowadzone do$wiadczenia ukazuj"ce w!a$ciwo$ci ró%nych cia!,
np. rozpuszczanie w wodzie takich substancji, jak cukier i sól, barwienie wody kawa!kami bibu!y
• zauwa%a i okre$la zmiany, np. cukier rozpu$ci! si , woda zmieni!a smak i jest s!odka,
woda zmieni!a kolor
# wskazuje s!o'ce jako naturalne )ród!o $wiat!a
# podejmuje zabawy, takie jak tworzenie na $cianie cieni czy puszczanie „zaj"czków” za
pomoc" lusterka
– dostrzega ró%nic w poruszaniu si przedmiotów o ró%nym kszta!cie
# rozumie zasad poruszania si ko!a
# potraÞ wypowiada& si na temat obserwowanych zjawisk, opisuj"c przyczyn i skutek
ich powstawania, np. t czy
# rozumie niektóre zjawiska optyczne, tj. powstawanie cienia, odbicie lustrzane
# wi"%e obecno$& cienia ze )ród!em $wiat!a
• wie, %e od nat %enia i po!o%enia )ród!a $wiat!a zale%y d!ugo$& i intensywno$& cienia
• potraÞ za pomoc" lampy utworzy& cie' na $cianie
• zna zjawisko odbijania si $wiat!a oraz warunki jego powstawania i potraÞ poda&
przyk!ady praktycznego zastosowania luster
# próbuje formu!owa& wnioski z przeprowadzonych do$wiadcze', np. na temat zastosowania ko!a
# rozumie w!a$ciwo$ci badanych cia!, np. toni cie przedmiotów w wodzie, unoszenie
si przedmiotów nape!nionych powietrzem na powierzchni wody czy balonu w powietrzu
# zna cechy i w!a$ciwo$ci materia!ów
• wyró%nia metal, plastik, papier, drewno i opisuje s!ownie ich cechy
• wie, %e magnes przyci"ga metalowe przedmioty
• rozumie, %e ci %kie przedmioty ton" w wodzie, a lekkie unosz" si na powierzchni
# podejmuje próby samodzielnego eksperymentowania na podstawie zdobytych wiadomo$ci
Sposoby realizacji:
# zabawy manipulacyjne – usprawniaj" motoryk , sprzyjaj" poznawaniu cech przedmiotów, takich jak kszta!t, wielko$ci, faktura powierzchni;
# zabawy tematyczne – pozwalaj" na odgrywanie ról doros!ych, poszerzaj" wiedz na
temat zawodów i zaj & wykonywanych przez ró%nych ludzi, miejsc i instytucji, stosunków spo!ecznych;
# zabawy konstrukcyjne – ucz" projektowania i planowania dzia!ania, ustalania, co jest
potrzebne do rozwi"zania danego problemu. Kszta!tuj" wyobra)ni i postawy twórcze,
rozwijaj" umiej tno$& wspó!dzia!ania, przygotowuj" do %ycia spo!ecznego;
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# budowanie z piasku czy $niegu – rozwija wyobra)ni , sprzyja zauwa%aniu ró%norodnych cech materia!ów, obserwowaniu skutków wykonywanych czynno$ci i zrozumieniu ich odwracalno$ci;
# zabawy dydaktyczne – maj" charakter poznawczy, u$wiadamiaj" istot rzeczy, zjawisk
i prawid!owo$ci oraz sens dokonuj"cych si przemian. S!u%" utrwalaniu poznanych
wiadomo$ci i praktycznemu wykorzystaniu zdobytych informacji;
# wycieczki – umo%liwiaj" obserwacj obiektów w naturalnych warunkach, u!atwiaj"
kszta!towanie pogl"dów, wyzwalaj" aktywno$& poznawcz" przejawiaj"c" si w zadawaniu wielu pyta' i wymianie spostrze%e';
# s!uchanie opowiada' i wierszy – wp!ywa na wzbogacanie dzieci cych zabaw, g!ównie tematycznych i konstrukcyjnych. Tre$ci utworów posiadaj" walory dydaktyczne,
oddzia!uj" na uczucia i postawy spo!eczno-moralne – wzbogacaj" wiedz i utrwalaj"
wiadomo$ci. Przyczyniaj" si do logicznego !"czenia poszczególnych faktów w ca!o$&
– ucz" wyci"gania wniosków;
# historyjki obrazkowe – analizuj"c tre$& poszczególnych obrazków, dziecko odkrywa
istniej"ce mi dzy nimi zale%no$ci. Szybciej pojmuje przyczyny i skutki przedstawionej
sytuacji, logicznie kojarzy fakty;
# zagadki – wymagaj" takich operacji umys!owych, jak przypomnienie, porównanie oraz
dopasowanie podanych okre$le' do poszukiwanego przedmiotu. Dzi ki temu rozwijaj"
u dziecka pami &, uwag , wyobra)ni , spostrzegawczo$&. Zagadki s" cz sto zabawne
– i to jest ich dodatkowym walorem.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Praca plastyczno-techniczna na podstawie wiersza Kasztanowy ch opiec D. Gellnerowej
– praca z dzie mi starszymi / 2 i 3 etap (zaj cia z ca!" grup")
Cele:
# poznawanie ró$nych mo$liwo%ci !"czenia materia!u przyrodniczego
# kszta!towanie umiej tno%ci korzystania z przyborów z zachowaniem ostro$no%ci
# rozwijanie wyobra&ni i pomys!owo%ci
# doskonalenie zdolno%ci wypowiadania si na temat wiersza
# zachowanie porz"dku w miejscu pracy
Umiej tno%ci w zakresie dzia!alno%ci konstrukcyjnej:
# podejmuje zabawy konstrukcyjne, !"cz"c ró$ne materia!y poprzez doklejanie i dowi"zywanie sznurkiem, drucikiem, np. materia!y przyrodnicze, odpady i surowce wtórnych
• zachowuje ostro$no%' podczas korzystania z takich narz dzi, jak no$yczki, no$yki
• rozumie, $e nale$y oszcz dnie gospodarowa' materia!ami plastyczno-konstrukcyjnymi
# umie wykona' prace techniczne, !"cz"c ró$norodne materia!y, takie jak materia! przyrodniczy, surowce wtórne
• gospodaruje materia!ami w odpowiedni sposób
# stosuje proste narz dzia podczas majsterkowania w sposób prawid!owy
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# pos!uguje si ostro$nie narz dziami, np. no$yczkami przy wycinaniu, szpikulcem przy
wykonywaniu ludzików z kasztanów
# wykonuje prac , b d"c %wiadome celu, który chce osi"gn"'
– wykorzystuje nabyte umiej tno%ci techniczne
– prawid!owo organizuje miejsce swojej pracy
Pomoce:
Tekst wiersza Kasztanowy ch opiec D. Gellnerowej8, tacki, plastelina, materia! przyrodniczy
(kasztany, $o! dzie, !upiny kasztanów), szpikulce, patyczki.
Przebieg:
1. Powitanie. Nauczyciel pokazuje dzieciom kasztanowego ludzika i mówi rymowank :
Hej, dzieciaki! To ja, Jesienny Ludzik.
Zapraszam was do zabawy,
niech nikt si! nie nudzi!
Dzie" dobry.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Dzieci odpowiadaj": Dzie" dobry. Nauczyciel ustawia ludzika w widocznym miejscu.
Obok umieszcza papierow" tack wyklejon" plastelin", na której u!o$ony zosta! ludzik
z po!ówek kasztanów, $o! dzi czapeczek $o! dziowych, !upin kasztana.
Nauczyciel recytuje wiersz.
Krótka rozmowa na temat tre%ci wiersza. Dzieci odpowiadaj" na pytania:
O czym opowiada wiersz?
Z jakiego materia u zostali wykonani ch opiec i koniki?
W jaki sposób mo#emy zrobi$ takie ludziki?
Przedstawienie propozycji wykonania prac z tworzywa przyrodniczego:
# praca p!aska – polega na wyklejeniu tacki plastelin" i utworzenie kompozycji z materia!u przyrodniczego;
# * praca przestrzenna – dzieci !"cz" kasztany i $o! dzie za pomoc" patyczków (nauczyciel
zwraca uwag na ostro$ne pos!ugiwanie si szpikulcem przy wykonywaniu dziurek).
Przy stolikach dzieci wykonuj" prace.
Ogl"danie gotowych wytworów, podkre%lenie ró$norodno%ci pomys!ów, ustalenie sposobu wykorzystania prac dzieci, np. wykonane ludziki b d" stanowi!y dekoracj szatni
przedszkolnej.
Zako(czenie. Dzieci porz"dkuj" stoliki i odnosz" niewykorzystany materia! do k"cika
przyrody.

Zabawy badawcze „Co si! toczy, a co nie?” – praca z dzie mi starszymi / 2 i 3 etap
(zaj cia z ma!" grup" dzieci)
Cele:
# prowadzenie wnikliwych obserwacji
# podejmowanie prób wyci"gania wniosków
8

D. Gellnerowa, Kasztanowy ch opiec, „Mi%. Przyjaciel najm!odszych”, 1983, nr 18.
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# dostrzeganie ró$nicy w poruszaniu si przedmiotów kolistych i przedmiotów o innym
kszta!cie
# poznanie sposobów wykorzystania ko!a
Umiej tno%ci w zakresie poznawania i wyja%niania obserwowanych zjawisk do%wiadczalnych:
# dostrzega ró$nic w poruszaniu si przedmiotów o ró$nym kszta!cie
# rozumie zasad poruszania si ko!a
# potraÞ wypowiada' si na temat obserwowanych zjawisk, opisuj"c przyczyn i skutek
ich powstawania
# próbuje formu!owa' wnioski z przeprowadzonych do%wiadcze(, np. na temat zastosowania ko!a
Pomoce:
Ró$ne ma!e przedmioty, pochylnia, kartki z narysowanymi przedmiotami, farba.
Przebieg:
1. Dzieci gromadz" si wokó! stolika, na którym rozmieszczone zosta!y ró$ne ma!e przedmioty: samochód-zabawka, plastikowa butelka, pi!ka gumowa, pude!eczko kartonowe np.
po kremie, klucz, drewniany klocek oraz pochylnia wykonana z deseczki albo kartonu.
2. Do%wiadczenie 1. Dzieci wybieraj" po jednym przedmiocie i kolejno puszczaj" je po pochylni. Za ka$dym razem opowiadaj", co zaobserwowa!y, np. Pi ka potoczy a si!. Pude ko zsuwa o si! powoli. Klucz zsun% si! szybko.
Wspólne wyci"ganie wniosku – wszystkie przedmioty o kolistym kszta!cie z !atwo%ci"
potoczy!y si , a pozosta!e zsuwa!y si szybciej lub wolniej.
3. Do%wiadczenie 2. Dzieci sprawdzaj" ci $ar przedmiotów, które zsuwa!y si po pochylni, wa$"c je na d!oni. Okre%laj", które s" lekkie, a które ci $kie. Porównuj" np. klucz
i pude!ko i ponownie puszczaj" je po pochylni.
Wspólne wyci"ganie wniosku – wszystkie ci $kie przedmioty zsun !y si szybciej ni$
przedmioty lekkie.
4. Dzieci otrzymuj" kartki, na których narysowane s" przedmioty z do%wiadcze( i ko!o.
Otaczaj" p tl" te, które po pochylni si toczy!y, i !"cz" je lini" z ko!em.
* Do%wiadczenie 3. Dzieci mocz" w farbie wybrane przedmioty, np. klucz, pude!ko, pi!k , butelk . Wykonuj" ich odcisk na kartkach.
Wspólne wyci"ganie wniosku – przedmioty, które si tocz", nie pozostawiaj" pe!nego
%ladu swojej powierzchni. Mo$na natomiast odcisn"' ca!y kszta!t pozosta!ych przedmiotów. Nauczyciel wyja%nia, $e niektóre rzeczy tocz" si z !atwo%ci" dlatego, poniewa$ nie
dotykaj" ca!" swoj" powierzchni" pochylni.
5. Zako(czenie. Wspólna rozmowa z dzie'mi na temat wykonanego zadania rysunkowego.

Propozycje literatury
Dzia"alno# konstrukcyjna
# opowiadania
Zamek z piasku, M. Bogdewicz-Wojciechowska (365 bajek na dobranoc, praca zbiorowa,
Papilon, Pozna( 2008)
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# wiersze
Co mo#na zrobi$ z ziemniaka?, H. )ochocka („*wierszczyk. Tygodnik dla m!odszych
dzieci”, 1977, nr 40)
Kasztanowy ch opiec, D. Gellnerowa („Mi%. Przyjaciel najm!odszych”, 1983, nr 18)
Niewidzialna plastelina, D. Wawi!ow (Czego mi si! chce?, Papilon, Pozna( 2008)
Rozumienie znaczenia pracy ludzi ró$nych zawodów
# opowiadania
Nieumia ek chce zosta$ muzykiem, M. Nosowy (Przygody Nieumia ka i jego przyjació ,
Raduga, Moskwa 1984)
# wiersze
Po#ar, M. Strza!kowska (Wiersze z kanapy, Papilon, Pozna( 2008)
Stra#acki konkurs, M. Berowska (J. Kopa!a, E. Tokarska, Przewodnik metodyczny, cz. 3,
„Przedszkole pi!ciolatka”, Edukacja Polska, Warszawa 2009)
Listonosz, M. Terlikowska (A. O$y(ska-Zborowska, Antologia literatury dla najm odszych, KAW, Warszawa 2002)
Kim b!d%, T. Kubiak (T. Dziurzy(ska, H. Raty(ska, E. Stójowa, A jak b!dzie s o"ce…
A jak b!dzie deszcz…, WSiP, Warszawa 2001)
Poznawanie #wiata techniki
# wiersz
Odkurzacz, M. Szyszko (O czym skrzypi szußada? O czym mruczy piec?, KAW, Bia!ystok
1983)
Poznawanie i wyja#nianie obserwowanych zjawisk do#wiadczalnych
# wiersz
Cie", L. J. Kern (Wiersze, Wilga, Warszawa 2003)
# inne
Nauka jest prosta. Ponad 250 propozycji zaj!$ dla przedszkolaków, P. Ashbrook (Jedno%',
Kielce 2007)

OBSZAR
. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty
zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagro e!
Dzieci s" zafascynowane otaczaj"cym je %wiatem. W sposób naturalny przyjmuj" przemijanie pór roku i zwi"zane z nimi zmiany pogody. Ma!e dzieci zauwa$aj" padaj"cy deszcz,
z rado%ci" witaj" pierwszy %nieg, z zaciekawieniem obserwuj" gwa!towne zmiany pogody
wiosn". Zadaniem nauczyciela jest podtrzymywanie zainteresowa( wychowanków, rozwijanie ich zdolno%ci do obserwacji, pomagaj"cych w wyja%nianiu zjawisk.
Poznanie i zrozumienie zjawisk atmosferycznych wyst puj"cych w poszczególnych porach
roku to tre%ci edukacji przyrodniczej, które pomagaj" w kszta!towaniu zachowa( prozdrowot-
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nych, wp!ywaj"cych na bezpiecze(stwo i zdrowie. Przekazywanie dzieciom wiedzy na temat
typowych zjawisk atmosferycznych powinno si odbywa' poprzez systematyczne prowadzenie obserwacji pogody i organizowanie zabaw badawczych.
Zaznaczanie wyników obserwacji pogody na specjalnych kalendarzach sprzyja uchwyceniu zmienno%ci zjawisk atmosferycznych w zale$no%ci od pory roku. Codzienny pobyt
na powietrzu pozwala na zrozumienie wp!ywu warunków atmosferycznych na %wiat ludzi,
zwierz"t i ro%lin. Dzieci zaczynaj" zauwa$a', $e nale$y dba' o w!asne zdrowie, a zatem ubiera' si odpowiednio do aktualnej pogody, aby nie zmarzn"' lub si nie przegrza'. Pod kierunkiem nauczyciela dostrzegaj" zmiany w otoczeniu przyrodniczym zwi"zane z kolejnymi
porami roku i !"cz" je z zachowaniem si zwierz"t $yj"cych na wolno%ci.
Poznawanie zjawisk atmosferycznych na poziomie dost pnym dla dziecka w wieku
przedszkolnym jest potrzebne mi dzy innymi po to, aby potraÞ!y one zachowa' si w sytuacjach trudnych ze wzgl du na warunki pogodowe, np. mro&ny silny wiatr, gwa!towne
opady deszczu, burza czy upa!y. Dziecko rozpoczynaj"ce nauk w szkole powinno rozumie'
komunikaty przekazywane w prognozie pogody i umie' z nich skorzysta', tzn. post powa'
zgodnie z uzyskanymi informacjami.
Podejmowane dzia!ania w zakresie tego obszaru maj" na celu przygotowanie dziecka do
samodzielnego, odpowiedzialnego $ycia.
Podstawa programowa
Rozporz%dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko(cz"ce przedszkole i rozpoczynaj"ce nauk w szkole podstawowej:
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
podejmuje rozs"dne decyzje i nie nara$a si na niebezpiecze(stwo wynikaj"ce z pogody, np. nie
stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mro&n" pogod ;
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadaj"ca pogod w radiu i w telewizji, np. $e b dzie pada! deszcz,
%nieg, wia! wiatr; stosuje si do podawanych informacji w miar swoich mo$liwo%ci.

Etapy osi"gania umiej tno%ci w zakresie:
rozpoznawania zjawisk atmosferycznych w ró$nych porach roku i zachowania si! odpowiednio do pogody
# nazywa typowe zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, &nieg, &wieci s o"ce, wieje wiatr,
burza
# pos!uguje si w wypowiedziach okre%leniami dotycz"cymi pogody
# rozumie konieczno%' ubierania si odpowiednio do pogody
# nie zdejmuje czapki, szalika, r kawiczek, kurtki samodzielnie, bez porozumienia z osob" doros!"
# zwraca uwag na pogod i zauwa$a jej zmiany
jesie%
# rozró$nia i okre%la nasilenie opadów deszczu: kropi, pada
# wie, $e po deszczu pozostaj" ka!u$e i b!oto
# odczuwa si! wiatru i okre%la j" s!ownie: lekki wiaterek, silny wiatr
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zima
# obserwuje padaj"cy %nieg i zauwa$a zmian wygl"du otoczenia po opadach %niegu
# stwierdza wyst powanie wiatru na podstawie obserwacji otoczenia, np. poruszanie si
ga! zi drzew
# okre%la temperatur powietrza: zimno, bardzo zimno
# poznaje w!a%ciwo%ci %niegu i lodu w czasie zabawy, np. podczas lepienia kul %niegowych, %lizgania si po lodzie
wiosna
# zauwa$a zmian pogody: robi si! cieplej, &wieci s o"ce, &nieg i lód si! topi, tworz% si!
ka u#e i b oto, pada deszcz
lato
# okre%la pogod i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata: jest ciep o, cz!sto
&wieci s o"ce, pada ciep y deszcz, wieje ciep y wiatr
# zauwa$a, $e w s!o(cu jest bardzo gor"co
• wie, $e trzeba chroni' si przed silnym dzia!aniem promieni s!onecznych (przebywa'
w cieniu, wk!ada' czapk )
# dostrzega w krajobrazie zmiany charakterystyczne dla kolejnych pór roku
# dostosowuje swoje dzia!ania do panuj"cej pogody
• wie, dlaczego nale$y ubiera' si odpowiednio do pogody
• rozumie konieczno%' ochrony przed silnym mrozem i dzia!aniem promieni s!onecznych
• umie wybra' przedmioty s!u$"ce do ochrony przed deszczem, zimnem, s!o(cem
# wi"$e typowe zjawiska atmosferyczne z aktualn" por" roku
jesie%
# okre%la zjawiska atmosferyczne i jesienn" pogod : pada deszcz, wieje silny wiatr, jest
zimno i mokro, pojawiaj% si! mg y
# rozpoznaje odg!osy padaj"cego deszczu i potraÞ okre%li' intensywno%' opadów
# wie, jak wygl"da kropla deszczu
zima
# obserwuje pogod i nazywa zjawiska atmosferyczne wyst puj"ce zim": pada &nieg,
&nieg z deszczem, wieje silny wiatr, jest mróz
# wie, $e %nieg i lód topi" si pod wp!ywem ciep!a i zamieniaj" w wod
# zauwa$a w zabawie, $e %nieg suchy i mokry maj" inne w!a%ciwo%ci
wiosna
# obserwuje wp!yw s!o(ca na zmian otoczenia: &nieg i lód topi% si!, tworz% si! ka u#e
i b oto
# okre%la zjawiska atmosferyczne i wiosenn" pogod : robi si! cieplej, dni s% coraz d u#sze, pada deszcz, wieje wiatr
lato
# obserwuje pogod i nazywa zjawiska atmosferyczne wyst puj"ce latem: ulewny deszcz,
burza z grzmotami i piorunami, t!cza
# zauwa$a szybkie wysychanie ziemi pod wp!ywem s!o(ca i wiatru
# wie, $e przed opadami deszczu na niebie pojawiaj" si ciemne chmury
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# wie, jak zachowa' si w czasie ka$dej pogody, aby nie nara$a' si na niebezpiecze(stwo
• dostosowuje ubiór do warunków atmosferycznych
• umie zabezpieczy' si przed zmokni ciem i silnym wiatrem
• wie, jak nale$y post powa' w czasie burzy
• rozumie, jakie szkody mo$e spowodowa' silny, porywisty wiatr
• zna sposoby ochrony przed nadmiernym przegrzaniem i silnym s!o(cem
• potraÞ zapobiega' marzni ciu, ruszaj"c si i oddychaj"c przez nos
# obserwuje pogod i potraÞ j" zapisa' za pomoc" umownych znaków
# rozumie informacje podawane w prognozie pogody
• kojarzy nazw z odpowiednim zjawiskiem atmosferycznym
• rozpoznaje znaczenie znaków synoptycznych
• potraÞ wykorzysta' informacje podawane w prognozie pogody, np. nie wybiera si na
sanki, kiedy zapowiadane s" obÞte opady %niegu i silny mróz
# uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyci"ga' wnioski z zaobserwowanych
zjawisk
# okre%la w!a%ciwo%ci Þzyczne %niegu i lodu
• wie, $e woda zamarza w niskiej temperaturze, a lód i %nieg topi" si pod wp!ywem
ciep!a i zamieniaj" w wod
• zna obieg wody w przyrodzie, tzn. parowanie wody pod wp!ywem ciep!a, skraplanie
si wody, opady
• wie, co to jest wiatr, i zdaje sobie spraw z tego, $e mo$e wia' z ró$n" si!"
# umie rozpozna' i nazwa' zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku
jesie%
# zauwa$a, $e dni s" coraz krótsze, wieczory i ranki – ch!odne, a temperatura stopniowo
obni$a si
# nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni: cz!ste mg y, pada zimny
deszcz, m#awka, wilgotna ziemia, marzn%ce ka u#e
# obserwuje chmury na niebie i okre%la ich wielko%', kszta!t i zmiany koloru nieba
# potraÞ okre%li' si! i wskaza' kierunek wiatru: lekki wiaterek, silny wiatr, wichura
# rozumie znaczenie okre%le( dotycz"cych pogody i zjawisk atmosferycznych, np. szarugi jesienne, przymrozki
zima
# nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy: pada &nieg, &nieg z deszczem, zawieje i zamiecie, szron, &lizgawica, zamarza woda, powsta y sople
# zauwa$a, $e dni s" krótkie, noce d!ugie, ranki i wieczory mro&ne
# wie, $e wiatr wzmaga odczucie ch!odu
# rozpoznaje symetryczny kszta!t p!atków %niegu
wiosna
# zauwa$a, $e dni s" coraz d!u$sze, wieczory, ranki i noce cieplejsze, stopniowo podnosi
si temperatura
# nazywa zjawiska atmosferyczne typowe dla wiosny: odwil#, wiosenne roztopy, ka u#e,
kra na rzekach
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lato
# okre%la pogod i zjawiska atmosferyczne wyst puj"ce latem: dni s% bardzo d ugie, noce
s% ciep e, pogoda cz!sto si! zmienia, po deszczu szybko wychodzi s o"ce, jest upa , cz!sto s% burze, wieje ciep y wiatr
# próbuje przewidzie' pogod , obserwuj"c wygl"d nieba
# wie, $e burz zwiastuj" ciemne chmury i silny wiatr
# rozpoznaje wszystkie kolory wyst puj"ce w t czy
Sposoby realizacji:
# obserwacja zjawisk atmosferycznych i okresowe prowadzenie kalendarza pogody –
sprzyjaj" uchwyceniu zale$no%ci rodzaju pogody od pory roku;
# spacery, wycieczki, pobyt na powietrzu – sprzyjaj" obserwacji przyrody i wp!ywu warunków atmosferycznych na wygl"d otoczenia, np. tworzenie si ka!u$y po deszczu,
wysychanie ziemi pod wp!ywem s!o(ca. Pobyt na powietrzu umo$liwia bezpo%rednie
odczuwanie wszystkimi zmys!ami okre%lonych zjawisk atmosferycznych, np. mo$na poczu' i us!ysze' podmuch wiatru oraz zobaczy' ko!ysane przez wiatr ga! zie drzew. Na
wycieczce do stacji meteorologicznej dzieci poznaj" przyrz"dy s!u$"ce do pomiaru si!y
wiatru, temperatury i ilo%ci opadów;
# rozmowa – pozwala na kierowanie obserwacjami, zach ca do zadawania przez dzieci
pyta(, umo$liwia wyja%nienie zaobserwowanych zjawisk;
# przekaz literacki (opowiadania, wiersze) – wykorzystujemy do poznawania %wiata
przyrody w sposób po%redni. Poszerza wiadomo%ci i zasób s!ownictwa;
# zabawy badawcze – anga$uj" wszystkie zmys!y, wyzwalaj" aktywno%' ruchow" i emocje dzieci zwi"zane z samodzielnym odkrywaniem. Sprzyjaj" rozwijaniu my%lenia logicznego w trakcie wyci"gania wniosków z przeprowadzonych obserwacji i ustalaniu
zwi"zków przyczynowo-skutkowych;
# eksperyment – umo$liwia zwrócenie uwagi dzieci na okre%lone zjawiska, celowo wywo!ane, np. parowanie wody pod wp!ywem wysokiej temperatury;
# dzia!alno%' plastyczna – sprzyja utrwaleniu zdobytych wiadomo%ci poprzez wyra$enie
ich w pracy plastycznej.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zaj!cia z wykorzystaniem obrazka „Mi# na spacerze” – praca z dzie mi m"odszymi /
& i 2 etap (zaj cia z ca!" grup")
Cele:
# rozpoznawanie i nazywanie aktualnej pory roku i pogody
# wzbogacanie zasobu s!ownictwa o wyrazy okre%laj"ce zjawiska atmosferyczne
# nabywanie umiej tno%ci ubierania si odpowiednio do pogody
# doskonalenie spostrzegawczo%ci wzrokowej i percepcji s!uchowej
# * próby wyci"gania wniosków z obserwowanych zjawisk Þzycznych
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Umiej tno%ci z zakresu rozpoznawania zjawisk atmosferycznych w ró$nych porach roku
i zachowania si odpowiednio do pogody:
# rozumie konieczno%' ubierania si odpowiednio do pogody
# zwraca uwag na pogod i zauwa$a jej zmiany
jesie%
# rozró$nia i okre%la nasilenie opadów deszczu: kropi, pada
# wie, $e po deszczu pozostaj" ka!u$e i b!oto
# dostrzega w krajobrazie zmiany charakterystyczne dla kolejnych pór roku
# dostosowuje swoje zachowanie do panuj"cej pogody
• wie, dlaczego nale$y ubiera' si odpowiednio do pogody
# wi"$e typowe zjawiska atmosferyczne z aktualn" por" roku
jesie%
# okre%la zjawiska atmosferyczne i jesienn" pogod : pada deszcz, wieje silny wiatr, jest
zimno i mokro, pojawiaj% si! mg y
# rozpoznaje odg!osy padaj"cego deszczu i potraÞ okre%li' intensywno%' opadów
# wie, jak wygl"da kropla deszczu
Pomoce:
Ilustracja przedstawiaj"ca park jesieni" i misia, który spaceruje pod parasolem w kaloszach
i p!aszczu przeciwdeszczowym, mi%-zabawka i ubranka dla niego, nagrania odg!osów deszczu,
2 kartony, ubrania i inne elementy stroju (kalosze, sanda!y, krótkie spodenki, letnia bluzka,
kurtka z kapturem, d!ugie spodnie, czapka z daszkiem, sweter, parasol przeciwdeszczowy, okulary przeciws!oneczne), plastikowe podk!adki, lupy, kroplomierze, suszarka do w!osów.
Przebieg:
1. Powitanie zabaw" ruchow" do opowiadania nauczyciela. Dzieci wykonuj" odpowiednie
ruchy, ilustruj"c s!owa:
Id% dzieci do przedszkola (maszeruj" w ró$nych kierunkach). Nagle niebo si! zachmurzy o
(zatrzymuj" si ) i zacz% pada$ deszcz: kap, kap, kap, kap (pokazuj" paluszkami padaj"ce
krople deszczu). Zerwa si! silny wiatr (machaj" uniesionymi r kami w ró$nych kierunkach). Coraz wi!kszy pada deszcz: kap, kap, kap… (coraz szybciej poruszaj" paluszkami
w tempie wypowiadanych przez nauczyciela s!ów). Dzieci zacz! y ucieka$ przed deszczem, przeskakuj%c ka u#e: hop, hop, hop (biegn"c, na s!owo hop wykonuj" podskoki).
Kiedy dotar y do przedszkola, otrzepa y ubranie z wody (wykonuj" gesty strzepywania
wody z ubrania) i buty z b ota: tup, tup, tup (mocno tupi").
2. Dzieci siadaj" w pó!kolu przed tablic", na której umieszczona jest ilustracja. Nauczyciel
prosi, aby przyjrza!y si i opowiedzia!y, co dzieje si na ilustracji. Zadaje pytania, np.:
Gdzie mi& wybra si! na spacer? Jaka jest pogoda? Jaka to jest pora roku? Po czym
pozna y&cie, #e to jesie"? Jaka pogoda jest jesieni%? Jak ubrany jest mi&? Dlaczego mi&
ma parasol i p aszcz przeciwdeszczowy? Dlaczego mi& na spacer w o#y kalosze?
3. Odgadywanie zagadek s!uchowych. Nauczyciel odtwarza nagrania odg!osów ulewy i ma!ego deszczu. Dzieci rozpoznaj" odg!osy i * okre%laj" ró$nic mi dzy nagraniami.
4. Nauczyciel proponuje, aby zabra' do ogrodu misia. Przed wyj%ciem trzeba go ubra' odpowiednio do pogody. Dzieci, patrz"c przez okno, sprawdzaj", jaka jest pogoda. Wybieraj" ubranka dla misia. Ch tne dzieci ubieraj" go.
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5. Nauczyciel zaprasza cz %' grupy do segregowania ubra( na letnie i jesienne. Dzieci odk!adaj" je do 2 kartonów oznaczonych emblematami s!o(ca i chmury z kroplami deszczu.
Po wykonaniu zadania odchodz" do swobodnej zabawy.
* Pozosta!e dzieci siadaj" przy stolikach, na których przygotowane s" plastikowe podk!adki, woda w pojemnikach, kroplomierze lub buteleczki nape!nione wod" z dozownikiem.
Staraj" si umie%ci' pojedyncze krople na podk!adkach. Ogl"daj" krople przez szk!a powi kszaj"ce i opisuj" ich wygl"d (okr"g!e, prze&roczyste, b!yszcz"ce). Nast pnie dzieci
sprawdzaj", co si stanie, je%li w jednym miejscu umie%cimy wiele kropli wody. (Krople
po!"czy!y si ). Odpowiadaj" na pytanie nauczyciela:
Co powstaje na chodnikach, kiedy pada deszcz?
Dzieci obserwuj", co stanie si z wod", kiedy nauczyciel u$yje suszarki do w!osów. (Woda
wyparowa!a). Wyja%niaj", dlaczego na dworze wysychaj" ka!u$e (Ka!u$e wysychaj" pod
wp!ywem s!o(ca i wiatru).
6. Przed wyj%ciem do ogrodu dzieci wspólnie z nauczycielem sprawdzaj", czy ubrania zosta!y u!o$one we w!a%ciwych pude!kach.
7. Dzieci zabieraj" na spacer odpowiednio ubranego misia.
S"uchanie opowiadania O marcu, pannie Juliannie i o ptaszku L. Krzemienieckiej
– praca z dzie mi starszymi / 2 i 3 etap (zaj cia z ca!" grup")
Cele:
# kojarzenie zjawisk atmosferycznych z por" roku
# zwracanie uwagi na nag!e zmiany pogody w okresie wczesnej wiosny
# nabywanie umiej tno%ci dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych
# rozumienie informacji podawanych w prognozach pogody
Umiej tno%ci z zakresu rozpoznawania zjawisk atmosferycznych w ró$nych porach roku
i zachowania si odpowiednio do pogody:
# dostosowuje swoje dzia!ania do panuj"cej pogody
• wie, dlaczego nale$y ubiera' si odpowiednio do pogody
• umie wybra' przedmioty s!u$"ce do ochrony przed deszczem, zimnem, s!o(cem
# wie, jak zachowa' si w czasie ka$dej pogody, aby nie nara$a' si na niebezpiecze(stwo
• dostosowuje ubiór do warunków atmosferycznych
• umie zabezpieczy' si przed zmokni ciem i silnym wiatrem
# rozumie informacje podawane w prognozie pogody
• kojarzy nazw z odpowiednim zjawiskiem atmosferycznym
• rozpoznaje znaczenie znaków synoptycznych
Pomoce:
Tekst opowiadania O marcu, pannie Juliannie i o ptaszku L. Krzemienieckiej9, 3 obrazki
przedstawiaj"ce kolejne sceny opowiadania (1) Julianna wygl"da przez okno, jest s!oneczna

9
L. Krzemieniecka, O marcu, pannie Juliannie i o ptaszku, w: Weso a szko a. Podr!cznik do klasy 2, cz. 3,
WSiP, Warszawa 2000.
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pogoda, 2) panna moknie w letniej sukience i kapeluszu, 3) Julianna w p!aszczu i czapce
z parasolem w r ku, na dworze pi kne s!o(ce, przygl"da si jej ptaszek), elementy stroju
(okulary przeciws!oneczne, kapelusz s!omkowy, czapka z daszkiem, parasol, peleryna, kalosze), kartki z postaciami dzieci do kolorowania, kartki ze znakami synoptycznymi.
Przebieg:
1. Powitanie. Wspólne %piewanie dowolnej piosenki o nadchodz"cej wio%nie, np. Marzec
(muz. A. Markiewicz, s!. L. Wiszniewski).
2. Nauczyciel zach ca dzieci, aby opisa!y dzisiejsz" pogod . Dzieci wygl"daj" przez okno
i wypowiadaj" si .
3. S!uchanie opowiadania.
4. Rozmowa z dzie'mi na temat tre%ci utworu. Nauczyciel zadaje pytania, np.:
Jak% przygod! mia a Julianna? Dlaczego Julianna zmok a? Co si! mo#e zdarzy$, je#eli
ubierzemy si! nieodpowiednio do pogody?
5. Nauczyciel prezentuje dzieciom 3 obrazki. Dzieci opowiadaj" tre%' ka$dego z nich i uk!adaj" je wed!ug kolejno%ci zdarze(.
6. Dobieranie elementów stroju do pogody. Dzieci wybieraj" przedmioty, które s" odpowiednie na deszcz, oraz te, które chroni" przed silnym s!o(cem.
7. Cz %' grupy otrzymuje kartki z postaciami ubranymi zgodnie z deszczow" lub s!oneczn"
pogod". Przy stolikach dzieci ko(cz" rysowanie obrazka.
* Pozosta!e dzieci gromadz" si przed tablic" i wspólnie zastanawiaj" si , sk"d mo$na
dowiedzie' si , jaka b dzie pogoda. Nauczyciel podsumowuje: O pogodzie informuj%
nas radiowe i telewizyjne programy prognozy pogody. Dzi!ki nim wiemy, w jaki sposób
przygotowa$ si! przed wyj&ciem z domu, aby nie zmokn%$, zmarzn%$ lub przegrza$
si!.
* Ka$de dziecko otrzymuje kartk z narysowanymi znakami synoptycznymi i mówi, co
oznacza ten symbol. Dzieci siadaj" do stolików i rysuj" ilustracj pasuj"c" do umieszczonego na kartce znaku.
8. Ch tne dzieci opowiadaj", co przedstawia ich rysunek. Odk!adanie prac na wyznaczone
miejsce.

Propozycje literatury
Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych w ró$nych porach roku
# wiersze
P acz%cy parasol, W. Faber (Antologia wierszy dla dzieci. Szed czarodziej, t. 1, wybór
i oprac. W. Kot, KAW, Rzeszów 1986)
Idzie Tola do przedszkola, L. Krzemieniecka (Antologia wierszy dla dzieci. Szed czarodziej, t. 1, wybór i oprac. W. Kot, KAW, Rzeszów 1986)
Deszcz si! upar , H. Szayerowa (Antologia wierszy dla dzieci. Szed czarodziej, t. 2, wybór i oprac. W. Kot, KAW, Rzeszów 1986)
Letnia ulewa, S. Szuchowa (Antologia wierszy dla dzieci. Szed czarodziej, t. 2, wybór
i oprac. W. Kot, KAW, Rzeszów 1986)
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Dwa wiatry, J. Tuwim (Antologia wierszy dla dzieci. Szed czarodziej, t. 2, wybór i oprac.
W. Kot, KAW, Rzeszów 1986)
# opowiadania
Jedna srebrna kropla, H. Bechlerowa (H. Kruk, Wybór literatury do zabaw i zaj!$ w przedszkolu z komentarzem metodycznym, WSiP, Warszawa 1990)
O wio&nie w lesie i o wiewiórki wa#nym interesie, L. Krzemieniecka (Z przygód krasnala
Ha aba y, Nasza Ksi garnia, Warszawa 2006)
Zachowanie si! odpowiednio do pogody
# wiersze
Dzi!kujemy, S. Szuchowa (Antologia wierszy dla dzieci. Szed czarodziej, t. 2, wybór i oprac.
W. Kot, KAW, Rzeszów 1986)
# opowiadania
O marcu, pannie Juliannie i o ptaszku, L. Krzemieniecka (Weso a szko a. Podr!cznik do
klasy 2, cz. 3, WSiP, Warszawa 2000).

OBSZAR 2. Wychowanie dla poszanowania
ro"lin i zwierz#t
Dziecko w wieku przedszkolnym przyswaja podstawowe wiadomo%ci o %rodowisku naturalnym w bezpo%rednim z nim kontakcie. Stopniowe poznawanie %wiata przyrody wywo!uje
wiele nowych dozna(. Zasób s!ownictwa staje si bogatszy o nazwy %rodowisk przyrodniczych, ro%lin, zwierz"t, jak równie$ o okre%lenia procesów i czynno%ci zwi"zanych z przyrod", takich jak wzrost ro%lin, stadia rozwoju owadów czy odlot ptaków.
Prze$ycia zwi"zane z obserwacj" zjawisk przyrodniczych pobudzaj" dziecko do my%lenia
i zadawania pyta(, sprzyjaj" zapami tywaniu. Dziecko poznaje przyrod wszystkimi zmys!ami – dostrzega i okre%la nowe kszta!ty i barwy, interesuje si tym, co $yje, porusza si ,
ro%nie, wydaje ró$ne odg!osy.
Zadaniem nauczyciela jest kszta!towanie opieku(czej postawy dziecka wobec ro%lin
i zwierz"t, pokazanie walorów estetycznych, harmonii panuj"cej w przyrodzie, a wreszcie
u%wiadomienie znaczenia jej w $yciu cz!owieka. W du$ej mierze to od wychowawców zale$y, czy dziecko wyro%nie na mi!o%nika przyrody, szanuj"cego naturalne %rodowisko.
Wspó!cze%nie dokonuje si zmiana %wiadomo%ci ekologicznej cz!owieka, który dostrzega
zagro$enia p!yn"ce z eksploatacji naturalnych zasobów i zanieczyszczania %rodowiska. Wiek
przedszkolny jest najlepszym okresem do wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej,
w ramach której nauczyciel powinien zmierza' do:
# u%wiadamiania wychowankom, $e wszystko to, co jest potrzebne cz!owiekowi do $ycia, czerpie z naturalnego %rodowiska;
# dostarczania wiadomo%ci na temat ro%lin i zwierz"t $yj"cych na ziemi, a w tym zapoznania dzieci z ich budow" i czynno%ciami $yciowymi oraz sposobami przystosowania
si do %rodowiska;
# wyja%niania podstawowych zasad ochrony przyrody;
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# propagowania racjonalnego korzystania z zasobów %rodowiska naturalnego;
# u%wiadamiania konieczno%ci stosowania technologii sprzyjaj"cych %rodowisku oraz
utylizacji odpadów;
# kszta!towania poczucia odpowiedzialno%ci za %rodowisko przyrodnicze.
Wyrabianie odpowiedzialnych zachowa( dziecka wobec przyrody i u%wiadamianie konieczno%ci chronienia jej powinno odbywa' si poprzez organizowanie hodowli zwierz"t
i ro%lin w k"ciku przyrody, piel gnowanie rabatek kwiatowych lub uprawianie ro%lin jadalnych na grz"dkach w ogrodzie przedszkolnym. Zauwa$anie po$"danych zamian zwi"zanych
z w!asnym dzia!aniem z pewno%ci" wywo!a pozytywne prze$ycia – dziecko zrozumie, $e to,
co robi jest wa$ne i potrzebne. W ten sposób kszta!tujemy poczucie wspó!odpowiedzialno%ci
za najbli$sze otoczenie przyrodnicze. Mo$emy równie$ anga$owa' dzieci w prace na rzecz
ochrony szerzej rozumianego %rodowiska, umo$liwiaj"c mu udzia! w ró$nych akcjach proekologicznych.
Dziecko powinno nabra' przekonania, $e jest wspó!mieszka(cem planety Ziemi razem
z bogatym %wiatem zwierz"t i ro%lin.
Podstawa programowa
Rozporz%dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko(cz"ce przedszkole i rozpoczynaj"ce nauk w szkole podstawowej:
1) wymienia ro%liny i zwierz ta $yj"ce w ró$nych %rodowiskach przyrodniczych, np. na polu, na
!"ce, w lesie;
2) wie, jakie warunki s" potrzebne do rozwoju zwierz"t (przestrze( $yciowa, bezpiecze(stwo, pokarm) i wzrostu ro%lin (%wiat!o, temperatura, wilgotno%');
3) potraÞ wymieni' zmiany zachodz"ce w $yciu zwierz"t i ro%lin w kolejnych porach roku; wie,
w jaki sposób cz!owiek mo$e je chroni' i pomóc im, np. przetrwa' zim .

Etapy osi"gania umiej tno%ci w zakresie:
poznawania ró$nych #rodowisk przyrodniczych
# rozpoznaje i nazywa %rodowiska przyrodnicze z najbli$szego otoczenia, np. las, park,
ogród
• rozró$nia poznane ro%liny, np. bez, ró$e, i zwierz ta $yj"ce w tych %rodowiskach, np.
je$, wiewiórka, sikorka, wróbel
# dostrzega zmiany zachodz"ce w %rodowiskach przyrodniczych zwi"zane z porami
roku, np. zmiana barwy, usychanie i opadanie li%ci (jesieni"), pojawianie si p"ków na
ga! ziach drzew (wiosn")
# rozró$nia poznane %rodowiska przyrodnicze
• zna niektóre nazwy zwierz"t $yj"cych w %rodowisku naturalnym, np. motyl, $aba, zaj"c, sroka
# nazywa niektóre gatunki drzew, np. sosna, d%b, kasztanowiec
• rozpoznaje drzewa po charakterystycznych li%ciach i owocach
# nazywa poznane gatunki kwiatów, np. tulipan, bratek, stokrotka
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# wskazuje i nazywa podstawowe cz %ci ro%lin: korze", odyga, li&cie, kwiaty, owoce
# rozumie potrzeb hodowania ro%lin jadalnych, wa$nych dla $ycia cz!owieka i zwierz"t
• rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa
• odró$nia i podaje charakterystyczne cechy ro%lin jadalnych, np. kszta!t, smak, kolor
# rozpoznaje zwierz ta hodowlane i $yj"ce na wolno%ci
# dostrzega zmiany zachodz"ce w przyrodzie w kolejnych porach roku i wie, jaki to
ma wp!yw na wygl"d ro%lin i zachowanie zwierz"t, np. gromadzenie zapasów, odlot
ptaków
# wskazuje cechy ró$ni"ce poznawane %rodowiska przyrodnicze
• wymienia ro%liny i zwierz ta $yj"ce w ró$nych %rodowiskach przyrodniczych, np. na
polu mysz, na !"ce kret, biedronka, w lesie sarna, lis
• rozumie konieczno%' przystosowania si zwierz"t do %rodowiska, w jakim $yj"
# okre%la cz %ci jadalne ro%lin, np. owoce – ogórek, pomidor; korze( – marchewka, burak
# potraÞ na podstawie systematycznej obserwacji opowiedzie' etapy rozwoju ro%lin
# wyró$nia cz %ci ro%lin
• wymienia cz %ci kwiatów – korzenie, !odyga, li%cie, kwiat
• okre%la cz %ci drzew – korzenie, konar, pie(, li%cie, kwiaty, owoce
# potraÞ okre%li' zmiany zachodz"ce w $yciu zwierz"t i ro%lin w kolejnych porach roku
• umie opisa' zachowanie i wygl"d niektórych zwierz"t zwi"zane z por" roku np. zasypianie, zmiana sier%ci, budowanie gniazd, gromadzenie zapasów
• rozró$nia %lady poznanych zwierz"t na %niegu
kszta"towania opieku%czej postawy wobec zwierz't i ro#lin
# wie, $e nale$y dba' o ro%liny w k"ciku przyrody, obserwuje czynno%ci np. podlewania
kwiatów
# rozumie, $e o ro%liny i zwierz ta nale$y si troszczy'
• wie, $e ro%liny potrzebuj" do $ycia wody i %wiat!a
• wie, $e zwierz tami domowymi trzeba si opiekowa' i nie wolno ich m czy'
• rozumie, $e zwierz ta, tak jak ludzie, potrzebuj" do $ycia pokarmu i wody
• dokarmia zwierz ta i ptaki w czasie zimy
# nazywa zwierz ta hodowlane, np. krowa, ko", kura
• odró$nia po wygl"dzie osobniki doros!e od m!odych
• rozpoznaje zwierz ta domowe: pies, kot, chomik
# potraÞ z uwag" przygl"da' si pracom prowadzonym w ogródku przedszkolnym
• wie, $e w ogrodzie przedszkolnym s" grz"dki, o które dbaj" starsze dzieci
# wie, $e mo$na wyhodowa' ro%liny z cebulek i nasion
# wie, w jaki sposób od$ywiaj" si zwierz ta w naturalnym %rodowisku
# opiekuje si ro%linami i zwierz tami
• dokarmia zwierz ta i ptaki w czasie zimy
# zna zwyczaje zwierz"t domowych, np. psa, kota
# wie, jak nale$y piel gnowa' ro%liny doniczkowe: systematyczne podlewanie, wycieranie kurzu z li%ci
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# podejmuje prace w ogródku przedszkolnym, np. grabi li%cie, podlewa kwiatki
# uczestniczy w sadzeniu i sianiu ro%lin, podlewa je i obserwuje zmiany
# rozumie, jakie warunki s" potrzebne do rozwoju zwierz"t (przestrze( $yciowa, bezpiecze(stwo, pokarm) i wzrostu ro%lin (%wiat!o, temperatura, wilgotno%')
# wie, w jaki sposób przebiega rozwój niektórych ro%lin i zwierz"t
• zna cykl wzrostu ro%lin na podstawie prowadzonych do%wiadcze(
• umie kolejno okre%li' stadia rozwoju motyla
– potraÞ samodzielnie zasadzi' cebul , posia' nasiona i wyhodowa' ro%lin
– wie, w jaki sposób cz!owiek mo$e chroni' zwierz ta i ro%liny, aby pomóc im przetrwa'
zim , i gromadzi pokarm, aby je dokarmia'
• nie zrywa owoców drzew i krzewów stanowi"cych pokarm dla ptaków
– potraÞ opiekowa' si zwierz tami hodowanymi w domu
# uczestniczy w pracach w ogródku przedszkolnym
• potraÞ dba' o zasadzone ro%liny
• grabi jesieni" li%cie
• uczestniczy w zabezpieczaniu ro%lin przed mrozem
rozumienia konieczno#ci ochrony #rodowiska przyrodniczego
# przestrzega podstawowych zasad szanowania przyrody
• nie zrywa bez potrzeby kwiatków i nie depcze kwietników
# wie, $e nie wolno pozostawia' po sobie %mieci, np. w czasie wycieczek i spacerów
• zakr ca kran po umyciu r"k
# wie, $e cz!owiek powinien dba' o przyrod
• rozumie, co oznacza tabliczka Szanuj ziele"
• oszcz dnie korzysta z wody np. podczas mycia r"k
• orientuje si , na czym polega segregowanie %mieci, np. uczestniczy w zbieraniu makulatury, baterii
# rozumie co oznacza, $e niektóre gatunki zwierz"t i ro%lin s" pod ochron"
# umie kulturalnie zachowa' si w czasie wycieczek do lasu, parku lub innych %rodowisk
przyrodniczych, nie p!oszy zwierz"t i nie niszczy ro%lin
# wie, jakie zagro$enia dla %rodowiska naturalnego stanowi nieodpowiedzialne zachowanie cz!owieka, np. zanieczyszczanie wody i gleby
# rozumie, $e dzia!alno%' cz!owieka mo$e mie' negatywny wp!yw na %rodowisko naturalne
• orientuje si , $e zanieczyszczenie powietrza powoduj" np. spaliny samochodowe,
%cieki odprowadzane z du$ych zak!adów przemys!owych do rzek
# potraÞ w!a%ciwie zachowa' si w lesie i parku
• zachowuje si spokojnie, aby nie p!oszy' zwierz"t i ptaków
• sprz"ta po sobie opakowania po jedzeniu i napojach
– wie, w jaki sposób cz!owiek chroni przyrod
• rozumie, dlaczego niektóre gatunki zwierz"t i ro%lin s" pod ochron"
• potraÞ rozpozna' i wymieni' ro%liny chronione, np. wiosenne kwiaty
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– wie, dlaczego trzeba budowa' oczyszczalnie %cieków
• okre%la, w jaki sposób nale$y oszcz dza' wod
# zna poj cie surowce wtórne i oznaczenie recyklingu
# potraÞ segregowa' odpady wed!ug ich rodzaju
• rozpoznaje oznaczenia pojemników na surowce wtórne
• wie, co nale$y robi' z niewykorzystanymi lekarstwami i zu$ytymi bateriami
# nazywa elementy %rodowiska naturalnego (gleba, powietrze, woda) i rozumie ich znaczenie dla %wiata ludzi, ro%lin i zwierz"t
# uczestniczy w akcjach propaguj"cych ochron %rodowiska, np. Sprz"tanie *wiata,
Dzie( Ziemi
Sposoby realizacji:
# spacery i wycieczki – rozbudzaj" emocjonalny stosunek do przyrody poprzez ukazanie jej znaczenia dla $ycia cz!owieka. Pomagaj" zauwa$y' ró$norodne formy $ycia,
bogactwo kolorów, d&wi ków i zapachów, a tak$e negatywne skutków niew!a%ciwego
obcowania ludzi z przyrod";
# prace w ogrodzie przedszkolnym – zapoznaj" z rozwojem, budow", sposobem piel gnacji ro%lin i zabezpieczania ich przed mrozem. Ucz" korzystania z narz dzi i przyborów ogrodniczych, utrzymywania ich w czysto%ci i porz"dku. Kszta!tuj" takie cechy,
jak obowi"zkowo%' i odpowiedzialno%';
# k"cik przyrody wyposa$ony w materia! przyrodniczy oraz obiekty przyrody nieo$ywionej
– wykorzystujemy do prowadzenia sta!ych lub okresowych hodowli ro%lin i zwierz"t, aby
zapozna' dzieci z ich rozwojem oraz warunkami potrzebnymi do $ycia. W!a%ciwie zagospodarowany umo$liwia eksperymentowanie i przeprowadzanie ró$nych do%wiadcze(;
# przekaz literacki – przybli$a i pomaga zrozumie' %wiat przyrody, wprowadza i utrwala
wa$ne informacje przyrodnicze, uczy szacunku dla ro%lin i zwierz"t. Pozwala na poznawanie %rodowisk przyrodniczych niedost pnych bezpo%redniej obserwacji. Publikacje
popularno-naukowe, do których nale$" atlasy zwierz"t i ro%lin czy encyklopedie przyrodnicze, pokazuj" zwierz ta, ro%liny i fakty zgodnie z rzeczywisto%ci";
# rozmowa – sprzyja ukierunkowaniu obserwacji, zach ca do zadawania przez dzieci
pyta(, umo$liwia wyja%nienie zaobserwowanych zjawisk, porz"dkuje zdobyte wiadomo%ci, pomaga w tworzeniu i u%ci%laniu poj ' ogólnych;
# zabawy badawcze – umo$liwiaj" poznawanie przyrody wszystkimi zmys!ami, wywo!uj"
emocje zwi"zane z samodzielnym dokonywaniem odkry'. Rozwijaj" logiczne my%lenie
w trakcie wyci"gania wniosków z przeprowadzonych obserwacji i ustalania zwi"zków
przyczynowo-skutkowych;
# poznawanie piosenek o tematyce przyrodniczo-ekologicznej – wywo!uje zainteresowanie przyrod" i problemami z ni" zwi"zanymi, przyczyniaj" si do tego, $e dzieci staj"
si rzecznikami ekologicznego my%lenia i dzia!ania;
# Þlmy edukacyjne – dostarczaj" wiadomo%ci o przyrodzie niedost pnej bezpo%redniej obserwacji, np. o zwierz tach egzotycznych, o krajobrazie i regionach Polski. Uzupe!niaj"
i utrwalaj" wiadomo%ci zdobyte w toku obserwacji, np. o zwierz tach domowych, owadach. Pomagaj" zrozumie' konieczno%' ochrony przyrody;
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# zabawy dydaktyczne – pozwalaj" dzieciom wykorzysta' zdobyte wiadomo%ci w czasie
obserwacji przyrodniczych. Do tych zabaw zaliczy' mo$emy tak$e uk!adanki, rebusy,
krzy$ówki i gry stolikowe, zagadki.
# zabawy ruchowe – utrwalaj" zdobyte wiadomo%ci np. poprzez na%ladowanie sposobu
poruszania si i zachowania zwierz"t;
# wykonywanie prac plastycznych – umo$liwia wyra$enie stosunku emocjonalnego do poznawanego otoczenia przyrodniczego, sprzyja utrwalaniu i porz"dkowaniu wiedzy. Wykorzystywanie materia!u przyrodniczego do dzia!a( twórczych rozwija wyobra&ni , pozwala
na bezpo%rednie dok!adniejsze poznanie cech i w!a%ciwo%ci cz %ci ro%lin, np. li%ci, nasion.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zaj!cia przyrodnicze Zielony ogródek – praca z dzie mi m"odszymi / & i 2 etap
(zaj cia z ca!" grup")
Cele:
# rozwijanie zainteresowa( i wzbogacanie wiadomo%ci przyrodniczych dotycz"cych sposobów hodowania wybranych ro%lin: szczypioru z cebuli i kwiatów z nasion – nasturcji
i aksamitek
# rozumienie konieczno%ci piel gnowania ro%lin: podlewanie i obserwowanie rozwoju
# poznawanie etapów sadzenia cebuli i siania kwiatów
# * dostrzeganie ró$nic w kszta!cie nasion
Umiej tno%ci w zakresie kszta!towania opieku(czej postawy wobec zwierz"t i ro%lin:
# wie, $e nale$y dba' o ro%liny w k"ciku przyrody, obserwuje czynno%ci np. podlewania
kwiatów
# rozumie, $e o ro%liny i zwierz ta nale$y si troszczy'
• wie, $e ro%liny potrzebuj" do $ycia wody i %wiat!a
# wie, $e mo$na wyhodowa' ro%liny z cebulek i nasion
# uczestniczy w sadzeniu i sianiu ro%lin, podlewa je i obserwuje zmiany
Pomoce:
Konewki, koszyczek, nasiona, cebula, doniczki z ziemi", ko!ki, ilustracje przedstawiaj"ce
ro%liny, kartoniki z konturowym rysunkiem aksamitki i nasturcji, kredki, patyczki, pineski
lub kleje, metryczki z obrazkiem cebuli ze szczypiorkiem.
Przebieg:
1. Powitanie zabaw" muzyczno-ruchow" do piosenki Kwiatki, bratki (Jestem sobie ogrodniczka…) (muz.: B. Kolago, s!.: D. Gellner):
Zwrotka 1:
# dzieci maszeruj" w kole, trzymaj"c si za r ce. W %rodku ko!a chodzi dziewczynka
z konewk" i koszyczkiem;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Refren:
# dzieci zatrzymuj" si i staj" twarz" do %rodka ko!a, na%laduj"c gesty pokazywane przez
nauczyciela (kolejne odginanie paluszków, wskazywanie wybranych kolegów, obrót
wokó! w!asnej osi, rysowanie w powietrzu ko!a uniesionymi r kami).
Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików, na których roz!o$one s": nasiona w pojemniczkach, cebula na tackach, ma!e doniczki z ziemi", ko!ki do robienia dziurek, konewki
z wod". Dzieci odgaduj", co dzisiaj b d" robi!y.
Dzieci siadaj" w pó!kolu przed tablic". Nauczyciel prowadzi z nimi rozmow . Zadaje
pytania:
Po czym pozna y&cie, #e b!dziemy sadzi$/sia$ ro&liny? Co b!dziemy wk ada$ do doniczek
z ziemi%? Po co przygotowane s% drewniane ko eczki? Dlaczego na stolikach stoj% konewki?
Nauczyciel przypina do tablicy ilustracje przedstawiaj"ce: cebul ze szczypiorem, aksamitk , nasturcj i nasiona tych kwiatów. Rozmawia z dzie'mi o tym, co wyro%nie z cebuli, a jakie kwiaty wyrosn" z nasion (Z cebuli wyro%nie szczypior, a z nasionek $ó!te
aksamitki i czerwone nasturcje).
* Cz %' grupy wykonuje metryczki oznaczaj"ce hodowane kwiatki. Dzieci wybieraj"
kartonik z konturowym rysunkiem kwiatka, który chc" zasia', koloruj" go i mocuj" do
patyczków, np. pinesk" lub za pomoc" kleju.
Z pozosta!ymi dzie'mi nauczyciel ogl"da cebul i pokazuje sposób jej sadzenia. Omawia
ka$d" czynno%':
1) Robimy w ziemi do ek tak, aby schowa a si! w nim prawie ca a cebulka. Wokó cebulki
lekko uklepujemy ziemi!.
2) Podlewamy ziemi!, #eby by a wilgotna.
3) Wk adamy w ziemi! przygotowan% metryczk! z obrazkiem cebuli ze szczypiorkiem.
Przy stolikach dzieci pod opiek" nauczyciela wykonuj" zadanie (przygotowana metryczka powinna by' podpisana imieniem dziecka). Wykonane sadzonki odstawiaj", np. na
parapet, tak $eby ro%linka mia!a du$o %wiat!a (miejsce wskazuje nauczyciel). Nast pnie
dzieci odchodz" do zabawy.
* Po wykonaniu metryczek dzieci przy tablicy ogl"daj" nasiona, porównuj" ich kszta!t
(p!askie i pod!u$ne – aksamitki, okr"g!e – nasturcje). Nauczyciel demonstruje sposób siania, omawiaj"c kolejne czynno%ci:
1) Wykonujemy w ziemi do ek.
2) Wk adamy 3 nasionka.
3) Zasypujemy ziemi% i lekko przyklepujemy.
4) Podlewamy tak, aby ziemia by a wilgotna, bo w bardzo mokrej nasionka b!d% gni y
i nie wykie kuj%.
Przy stolikach dzieci samodzielnie siej" nasionka do ziemi. Umieszczaj" w doniczkach
przygotowane (i podpisane) metryczki. Doniczki ustawiaj" na parapecie.
Podsumowanie. Nauczyciel pyta, w jaki sposób trzeba piel gnowa' posadzone i zasiane
ro%liny. Dzieci odpowiadaj", $e musz" one sta' w takim miejscu, $eby mia!y du$o %wiat!a, i $e nale$y je codziennie podlewa', tak aby mia!y wilgotn" ziemi .
Wspólne sprz"tanie po zako(czonej pracy.
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Opowiadanie Cztery motylki W. Badalskiej – praca z dzie mi starszymi / 2 i 3 etap
(zaj cia z ca!" grup")
Cele:
# uwa$ne s!uchanie opowiadania
# odtwarzanie tre%ci utworu
# dostrzeganie bogactwa barw w przyrodzie
# poznanie mo$liwo%ci przystosowania si zwierz"t w ich naturalnym %rodowisku
Umiej tno%ci w zakresie poznawania ró$nych %rodowisk przyrodniczych:
# rozró$nia poznane %rodowiska przyrodnicze
• zna niektóre gatunki zwierz"t $yj"cych w %rodowisku naturalnym, np. motyl, $aba,
zaj"c, sroka
# wskazuje cechy ró$ni"ce poznawane %rodowiska przyrodnicze
• wymienia ro%liny i zwierz ta $yj"ce w ró$nych %rodowiskach przyrodniczych, np. na
polu mysz, na !"ce kret, biedronka, w lesie sarna, lis
# rozumie konieczno%' przystosowania si zwierz"t do %rodowiska, w jakim $yj"
Pomoce:
Tekst opowiadania Cztery motylki W. Badalskiej10, ilustracja przedstawiaj"ca !"k , emblematy motyli w 4 kolorach, sylwety motyli, papier kolorowy, kleje, rysunki kwiatów kartoniki
z ich nazwami
Przebieg:
1. Powitanie. Nauczyciel wita dzieci: Witam dzieci, które maj% ubranka w czerwonym kolorze. Witam dzieci, które maj% ubranka w zielonym kolorze. Witam wszystkie dzieci. Dzie"
dobry. Dzieci odpowiadaj": Dzie" dobry.
2. Nauczyciel wyg!asza opowiadanie przy ilustracji przedstawiaj"cej !"k . W trakcie opowiadania w odpowiednich miejscach przypina motylki.
3. Omówienie tre%ci wed!ug kolejno%ci zdarze(. Wspólne ustalenie, dlaczego uda!o si motylka uchroni' przed g!odn" wron".
4. Zabawa „Weso!e motylki”. Nauczyciel rozdaje dzieciom emblematy motyli w 4 kolorach,
a na pod!odze rozk!ada 4 obr cze w tych samych kolorach. Przy muzyce dzieci na%laduj"
lot owadów. Gdy muzyka cichnie, gromadz" si w obr czach zgodnie z kolorami. Przy
powtórzeniu zabawy zmieniamy miejsce obr czy.
5. Cze%' dzieci przy stolikach wykleja kawa!kami papieru kolorowego, niebieskiego lub
$ó!tego, ma!e sylwety motylków (wydzieranka).
* Pozosta!e dzieci przy tablicy tworz" s!ownik obrazkowo-wyrazowy !"kowych kwiatów.
Przypominaj", na jakich kwiatkach ukry!y si motylki. Wyszukuj" na tablicy w!a%ciwy
kwiatek, rozpoznaj"c kolor p!atków. Nauczyciel obok kwiatka przypina kartonik z jego
nazw", któr" dzieci wspólnie odczytuj". Nast pnie ods!ania inne kwiaty w takich samych
kolorach. Dzieci opowiadaj", w czym s" podobne, a czym si ró$ni". Poznaj" nazwy tych
kwiatów i umieszczaj" w s!owniku obrazkowo-wyrazowym:
10
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W. Badalska, Cztery motylki, w: Poczytajmy, pos uchajmy, Nasza Ksi garnia, Warszawa 1975.
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Kwiaty:
bia!e p!atki – rumianek, margaretka,
$ó!te p!atki – dziewanna, kaczeniec,
niebieskie p!atki – cykoria, chaber.
6. Z ca!" grup" przypomnienie nazw kwiatów i uk!adanie zda(. Nauczyciel rozpoczyna zdanie, a wybrane dziecko ko(czy: Niebieskie p atki ma…, Rumianek ro!nie…, P atki margaretki s" bia e jak… .
* Dzieci same uk adaj! zdania do podanego wyrazu, np. p atki, niebieski.
7. Wspólne umieszczenie na kwiatkach motyli wykonanych przy stolikach (motyl na kwiatku tego samego koloru).
8. Zako"czenie. #piewanie znanej piosenki o wio$nie.

Propozycje literatury
Poznawanie ró nych !rodowisk przyrodniczych
% opowiadania
Na "ce, D. Skwark (365 bajek na dobranoc, praca zbiorowa, Papilon, Pozna" 2008)
Pingwin, G. B!kiewicz (365 bajek na dobranoc, praca zbiorowa, Papilon, Pozna" 2008)
Cztery motylki, W. Badalska (Poczytajmy, pos uchajmy, Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1975)
Wawa i jej pan, J. E. Kucharski (H. Kruk, Wybór literatury do zabaw i zaj#$ w przedszkolu
z komentarzem metodycznym, WSiP, Warszawa 1990)
O pingwinie Kleofasku, I. Tuwim (Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1983)
Nikt mnie wi#cej nie zobaczy, W. Bieriestow (Poczytajmy, pos uchajmy, Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1975)
Jak si# krasnal z je%ami w cenzurowane bawi , L. Krzemieniecka (Z przygód krasnala
Ha aba y, Nasza Ksi&garnia, Warszawa 2006)
% wiersze
Dno morskie, W. Scis owski (Dlaczego morze jest s one?, Glob, Szczecin 1987)
Mia a wiewióreczka, S. Szuchowa (Polscy autorzy dla trzylatka, Poddsiedlik-Raniowski
i Spó ka, Pozna" 2000)
Entliczek-pentliczek, J. Brzechwa (Brzewcha dzieciom, Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1991)
% encyklopedia
&wiat zwierz"t, A. Sta"czewska (seria Encyklopedia wiedzy przedszkolaka, Aksjomat,
Kraków 2008)
Kszta"towanie opieku#czej postawy wobec zwierz$t i ro!lin oraz rozumienie konieczno!ci ochrony !rodowiska przyrodniczego
% opowiadania
Jak owady troszcz" si# o swoje dzieci, A. Möller (Multico, Warszawa 2007)
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Gardenia, M. Bogdewicz-Wojciechowska (365 bajek na dobranoc, praca zbiorowa, Papilon, Pozna" 2008)
Chomik szuka wiosny, A. Galica (A. O'y"ska-Zborowska, Antologia literatury dla najm odszych, KAW, Warszawa 2002)
% wiersze
Tropiciele, N. Usenko (Bardzo dziwne historie, Papilon, Pozna" 2008)
Pierwsze kwiatki, H. Szayerowa (Polscy autorzy dzieciom, T. 5, Podsiedlik-Raniowski
i Spó ka, Pozna" 2000)
Mój pies, J. Ratajczak (T. Dziurzy"ska, H. Raty"ska, E. Stójowa, A jak b#dzie s o'ce…
A jak b#dzie deszcz…, WSiP, Warszawa 2001)
% inscenizacje
Krasnal; G"siennica-tajemnica, D. Gellner (Deszczowy król. Teatrzyki dzieci#ce, WSiP,
Warszawa 1998)

OBSZAR 3. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci
wraz z edukacj matematyczn
Na rozwój intelektualny dziecka maj! wp yw zmiany zachodz!ce w spostrzeganiu, uwadze,
pami&ci i my$leniu. Kszta towanie si& procesów poznawczych pozwala dziecku na odbiór,
przechowywanie, odtwarzanie, a tak'e na przetwarzanie zapami&tanych informacji.
Ma e dziecko nie potraÞ dokona( szczegó owej analizy spostrzeganego przedmiotu czy
zjawiska. Ujmuje je w sposób globalny i opisuje ogólnikowo. Ze wzgl&du na to, 'e jego
spostrze'enia s! $ci$le zwi!zane z dzia aniem, uwzgl&dnia tylko te przedmioty i cechy,
które maj! znaczenie podczas wykonywanej czynno$ci. Z czasem, pod wp ywem dokonywanych obserwacji i dzia a" edukacyjnych, postrzeganie dziecka staje si& bardziej uporz!dkowane.
Rozwija si& równie' uwaga i pami&(. Pocz!tkowo zauwa'a si& u dzieci cz&ste zmiany
zainteresowa", atwe znu'enie podj&t! zabaw! i szybkie przechodzenie do nast&pnej czynno$ci. Zwi!zane jest to z mimowolnym charakterem uwagi – brakiem jej trwa o$ci i podzielno$ci. Pod koniec wieku przedszkolnego pojawia si& uwaga dowolna. Dziecko jest w stanie
d u'ej skoncentrowa( si& na dzia aniu, np. na prowadzonym do$wiadczeniu. Skupianiu uwagi sprzyja równie' rozbudzenie ciekawo$ci dzieci oraz ich naturalne d!'enie do !czenia
nowych tre$ci z posiadan! wiedz! i do$wiadczeniem.
W podobny sposób kszta tuje si& pami&(. M odsze dzieci zapami&tuj! w sposób dowolny w wyniku bezpo$redniego dzia ania, któremu towarzysz! okre$lone emocje. W miar&
rozwoju pojawia si& pami&( odroczona i logiczna, dzi&ki której dziecko potraÞ odtworzy(
wiadomo$ci i wykorzysta( je w dzia aniu, !cz!c fakty w ca o$(.
Przejawy my$lenia obserwujemy u dzieci w sposobie rozwi!zywania przez nie problemów podczas samodzielnie organizowanych zabaw. Wynika to z tego, 'e my$lenie ich podporz!dkowane jest zadaniom praktycznym i $ci$le zwi!zane z d!'eniem do uzyskania oczekiwanego efektu. Zabawy, pocz!tkowo chaotyczne, z czasem staj! si& czynno$ci! celow!
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i zorganizowan!. Dziecko w trakcie podejmowanej aktywno$ci wykorzystuje systematycznie
zdobywane do$wiadczenia. Dostrzega poszczególne elementy dzia alno$ci w asnej i innych,
na które sk adaj! si&: cel, $rodki i sposoby. Rozumie je i zaczyna stosowa(, aby uzyska(
po'!dane rezultaty.
Wraz z post&puj!cym rozwojem intelektualnym dziecka zwi&ksza si& zakres jego zainteresowa", wykraczaj!cy poza najbli'sze otoczenie. Zdobyte do$wiadczenia i informacje tworz! obraz $wiata, w którym 'yje. Zmiany zachodz!ce w procesach umys owych, dotycz!ce
bezpo$redniego i po$redniego poznania, pozwalaj! mu dostosowa( si& do swojego $rodowiska i rozszerzy( podejmowane dzia ania.
Edukacja matematyczna, stanowi!ca element rozwoju intelektualnego dziecka, jest obszarem bardzo z o'onym. Wymaga uwzgl&dnienia w organizacji i przebiegu procesu nauczania stosowania zasady stopniowania trudno$ci. Obejmuje:
% okre$lanie po o'enia przedmiotów w przestrzeni – w stosunku do samego dziecka,
w stosunku do innej osoby, wzajemnie wzgl&dem siebie – oraz ustalanie kierunku przemieszczania si& przedmiotów;
% okre$lenie czasu trwania czynno$ci wyra'onego zwrotami: d ugo, krótko, szybko, wolno, pr#dzej itp.;
% rozpoznawanie rytmów, czyli dostrzeganie regularno$ci w przemijaniu czasu – nast&pstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesi&cy w roku;
% poznawanie i klasyÞkowanie zbiorów przedmiotów pod wzgl&dem ich cech jako$ciowych, takich jak wielko$(, kszta t czy przeznaczenie;
% okre$lanie liczby wyra'onej zwrotami ogólnymi: du%o, ma o, wi#cej, mniej, tyle samo
(po równo);
% klasyÞkowanie i porównywanie liczebno$ci zbiorów za pomoc! liczebników g ównych;
% ustalanie równoliczno$ci zbiorów poprzez dok adanie jeden do jednego;
% pos ugiwanie si& liczebnikami g ównymi i porz!dkowymi w sytuacjach codziennych
w zabawie i zaj&ciach;
% dzia anie na liczbach (dodawanie, odejmowanie) poprzez dok adanie i odk adanie elementów zbiorów.
Wymienione tre$ci, systematycznie realizowane w zabawach i zaj&ciach prowadzonych
w przedszkolu, w sposób szczególny wp ywaj! na kszta towanie logicznego my$lenia i rozumienie poj&(. Dlatego te' powinny by( oparte na bezpo$rednim dzia aniu dziecka z jednoczesnym wielozmys owym poznawaniem. Dotyczy to zarówno orientowania si& w przestrzeni, zauwa'ania przemijalno$ci czasu, rozpoznawania kszta tów Þgur geometrycznych,
nabywania umiej&tno$ci liczenia, poznawania w a$ciwo$ci jako$ciowych i ilo$ciowych zbioru, jak równie' dodawania i odejmowania.
Orientacja przestrzenna kszta tuje si& w nast&puj!cej kolejno$ci – dziecko najpierw
poznaje, co i w jakim miejscu znajduje si& dooko a niego, u$wiadamia sobie mo'liwo$(
okre$lenia po o'enia przedmiotów wzgl&dem siebie, dopiero potem b&dzie w stanie samodzielnie wyznaczy( i okre$li( kierunek w przestrzeni. Ka'da z tych czynno$ci wymaga
ustalenia z dzieckiem punktu odniesienia, wobec którego ma ono okre$li( po o'enie danego przedmiotu.
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Przemijanie czasu dziecko równie' poznaje, dzia aj!c i do$wiadczaj!c. Zaczyna od porz!dkowania sta ych czynno$ci. Ustala, co jest najpierw, a co potem, aby na ko"cu dostrzec,
'e s! one wykonywane w pewnym czasie. Analogicznie okre$la dni tygodnia, miesi!ce oraz
pory roku.
Wykonywanie czynno$ci na konkretach powinno by( tak'e punktem wyj$cia przy opracowaniu poszczególnych dzia a" na liczbach. Istotne jest, aby dziecko, poznaj!c stosunki
ilo$ciowe, zrozumia o, 'e nie jest wa'na przestrze", jak! zajmuj! przedmioty tworz!ce zbiory, ani wielko$( przedmiotów, tylko liczba elementów porównywanych zbiorów.
Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje poj&cie liczby w aspekcie kardynalnym, okre$laj!cym moc zbioru, czyli liczb& jego elementów, oraz porz!dkowym, ustalaj!cym kolejno$( przedmiotu w danym szeregu. Na podstawie tej wiedzy porz!dkuje zbiory wed ug malej!cej i wzrastaj!cej liczby ich elementów. Zabawy prowadzone z dzieckiem, polegaj!ce na
porównywaniu czynno$ciowym zbiorów jednorodnych i ró'norodnych, np. poprzez !czenie w pary, pozwol! mu na zrozumienie poj&cia odpowiednio$ci wzajemnie jednoznacznej
dwóch zbiorów – zauwa'enie i okre$lenie, czy w danym zbiorze jest mniej, wi&cej, czy tyle
samo elementów.
W edukacji matematycznej szczególne znaczenie ma stosowanie metod czynno$ciowych
i werbalnych. Poznanie zmys owe – w bezpo$rednim dzia aniu – w powi!zaniu ze s owem
rozwija wyobra'enia, sprzyja tworzeniu i rozumieniu poj&(. Dzi&ki temu dziecko wzbogaca
s ownictwo, (wiczy umiej&tno$( spostrzegania i abstrahowania, doskonali wszelkie procesy
umys owe, takie jak wnioskowanie czy uogólnianie.
Przedszkole stwarza wiele okazji do rozwijania zdolno$ci matematycznych dziecka.
Podstawa programowa
Rozporz"dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko"cz!ce przedszkole i rozpoczynaj!ce nauk& w szkole podstawowej:
1) liczy obiekty i rozró'nia b &dne liczenie od poprawnego;
2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagaj!c sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zast&pczych;
3) ustala równoliczno$( dwóch zbiorów, a tak'e pos uguje si& liczebnikami porz!dkowymi;
4) rozró'nia stron& lew! i praw!, okre$la kierunki i ustala po o'enie obiektów w stosunku do w asnej osoby, a tak'e w odniesieniu do innych obiektów;
5) wie, na czym polega pomiar d ugo$ci, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stop!;
6) zna sta e nast&pstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesi&cy w roku.

Etapy osi!gania umiej&tno$ci w zakresie:
kszta"towania orientacji przestrzennej
% nazywa i wskazuje cz&$ci cia a: noga, r#ka, g owa, szyja, brzuch, plecy
% umie okre$li( cz&$ci cia a innej osoby
% rozumie i u'ywa poj&cia okre$laj!ce po o'enie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed
% potraÞ porusza( si& we wskazanym kierunku, np. i$( do przodu, cofn!( si&
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% okre$la po o'enie przedmiotów w przestrzeni, u'ywaj!c zwrotów: mi#dzy, wy%ej, ni%ej,
bli%ej, dalej
% wskazuje i nazywa po o'enie przedmiotów w stosunku do w asnego cia a: przede mn",
za mn", z boku
% pos uguje si& okre$leniami dotycz!cymi kierunków w przestrzeni: do ty u, do przodu,
przed siebie
% potraÞ okre$li( praw! i lew! stron& w asnego cia a
• wskazuje cz&$ci w asnego cia a w odniesieniu do jego stronno$ci, np. pokazuje praw!
r&k&, lew! stop&
% wskazuje praw! i lew! stron& swojego cia a
% nazwa pojedyncze i podwójne cz&$ci w asnego cia a
– samodzielnie okre$la po o'enie przedmiotów w przestrzeni
• umie okre$li( po o'enie przedmiotów w odniesieniu do w asnego cia a: na prawo, na
lewo, naprzeciw
% wskazuje kierunki w przestrzeni w odniesieniu do w asnego cia a: w prawo, w lewo
• potraÞ porusza( si& w otoczeniu zgodnie z podan! instrukcj!
% próbuje okre$li( praw! i lew! stron& w stosunku do innej osoby
liczenia
% potraÞ poprawnie policzy( minimum 3 przedmioty
% liczy w zakresie 3 wszystkie zgrupowane lub uszeregowane przedmioty
% liczy elementy pojedynczo i pami&ta, które by y ju' policzone
% pos uguje si& liczebnikami g ównymi
• wskazuje gestem lub dotka palcem kolejne przedmioty i wypowiada w a$ciwe liczebniki
% u'ywa liczebników g ównych w naturalnych sytuacjach
% dzieli zbiór na podzbiory
% liczy i porównuje liczebno$( zbiorów w zakresie 3
• potraÞ pogrupowa( przedmioty wed ug ich liczebno$ci
• porównuje liczebno$( zbiorów: du%o, ma o, tyle samo
% próbuje oceni( liczebno$( bez liczenia, pos uguj!c si& okre$leniami: du%o, ma o
% ustala wynik dodawania i odejmowania, dzia aj!c na konkretnych przedmiotach – dok adaj!c i odk adaj!c elementy w zakresie 3
% potraÞ policzy( 5 i w miar& mo'liwo$ci wi&cej elementów
• posi kuje si& w liczeniu liczmanami lub palcami
• liczy poprawnie wszystkie przedmioty niezale'nie od ich uk adu
• wymienia liczebniki w poprawnej kolejno$ci w trakcie liczenia
% rozumie, 'e ostatni wypowiedziany podczas liczenia liczebnik oznacza ostatni z liczonych przedmiotów
% pos uguje si& liczbami w prostych codziennych sytuacjach
% porównuje liczebno$( zbiorów, u'ywaj!c okre$le": tyle samo, wi#cej, mniej
% ustala równoliczno$( dwóch zbiorów w praktycznym dzia aniu, np. dok ada tyle samo
kubków, ile jest talerzy; przygotowuje tyle kartek do rysowania, ile jest dzieci przy stole
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% stosuje liczebniki porz!dkowe w sytuacjach naturalnych i zadaniowych
% ustala równoliczno$( dwóch zbiorów, uk adaj!c po dwa elementy (po jednym z ka'dego zbioru)
% wyznacza wynik dodawania i odejmowania w zakresie 5, pomagaj!c sobie liczeniem
na palcach lub na liczmanach
• dok ada przedmioty i liczy je razem; zabiera przedmioty i liczy, ile zosta o
– próbuje stosowa( okre$lenie para
% potraÞ policzy( 10 przedmiotów i wi&cej
% umie rozró'ni( b &dne liczenie od poprawnego
% podaje poprawnie liczb& przedmiotów
• liczy zawsze wszystkie uszeregowane lub zgrupowane elementy
• wie, 'e wynik liczenia nie zale'y od tego, z jakiego miejsca rozpoczyna liczenie
% ma $wiadomo$(, 'e ostatni z wypowiadanych liczebników okre$la liczb& liczonych
obiektów
% pos uguje si& prawid owo liczebnikami g ównymi i porz!dkowymi w dost&pnym mu
zakresie
% rozumie, 'e dwa zbiory s! równoliczne, niezale'nie od wielko$ci, kszta tu czy innych
cech obiektów zbiorów
% uk ada zbiory w ci!gu rosn!cym i malej!cym
% potraÞ za pomoc! liczebników porz!dkowych okre$li( miejsce przedmiotu
• okre$la, który z kolei jest wskazany przedmiot, za którym lub przed którym si& znajduje
% potraÞ okre$li( liczb& elementów zbioru i porówna( liczebno$( zbiorów, pos uguj!c si&
okre$leniami: tyle samo, wi#cej o, mniej o
% dodaje, odejmuje i porównuje liczby na konkretach
• wyznacza wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10, licz!c na palcach lub innych zbiorach zast&pczych
– pokonuje trudno$ci podczas rozwi!zywania zadania
rozpoznawania kszta"tów geometrycznych
% rozpoznaje kszta t ko a i u'ywa jego nazwy
% potraÞ wskaza( przedmioty w kszta cie ko a i wyró'ni( je spo$ród innych obiektów
% tworzy kompozycje z ró'nych Þgur geometrycznych bez ich nazywania
% rozpoznaje kszta ty Þgur geometrycznych p askich i przestrzennych oraz u'ywa ich
nazw: ko o, kwadrat, trójk"t, kula
% potraÞ odwzorowa( poznane kszta ty Þgur p askich za pomoc! dost&pnego materia u
% potraÞ uk ada( dowolne kompozycje z klocków w kszta cie Þgur geometrycznych
% próbuje odwzorowywa( kszta t poznanych Þgur, u'ywaj!c np. drucików kreatywnych,
sznurka
% odwzorowuje uk ady przestrzenne utworzone z Þgur i bry geometrycznych, np. klocków, mozaiki
% tworzy kompozycje z Þgur geometrycznych na ograniczonej powierzchni
% rozpoznaje kszta ty Þgur geometrycznych p askich i przestrzennych oraz u'ywa ich
nazw: ko o, kwadrat, prostok"t, trójk"t, kula, sze!cian
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% dostrzega podobie"stwa i ró'nice mi&dzy kszta tami Þgur
% potraÞ odwzorowa( kszta ty Þgur za pomoc! dost&pnego materia u, np. wycina z papieru, modeluje z plasteliny
% dostrzega symetri& wyst&puj!c! w naturze, np. skrzyd a motyla, lub w sytuacjach zadaniowych, np. wycinanki ludowe
% wie, w jaki sposób powstaje lustrzane odbicie
dokonywania czynno!ci pomiarowych
% porównuje wielko$ci: d ugi, krótki, wysoki, niski
% podejmuje próby mierzenia d ugo$ci krokami, stopa za stop!
% porównuje d ugo$(, np. taki sam, d ugi, d u%szy, krótki, krótszy, oraz wysoko$( przedmiotów, np. niski, ni%szy, wysoki, wy%szy
% wie, na czym polega pomiar d ugo$ci, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa
za stop!
% dokonuje pomiaru d ugo$ci, pos uguj!c si& wspóln! miar!, np. sznurkiem
% stosuje nabyte umiej&tno$ci w praktycznym dzia aniu
% okre$la wysoko$(, porz!dkuj!c przedmioty (osoby) od najni'szego do najwy'szego
i odwrotnie
dostrzegania powtarzalno!ci uk"adów i nast%pstw czasu
% dostrzega, co powtarza si& w szeregu u o'onych przedmiotów, i kontynuuje wyst&puj!ce w danym uk adzie regularno$ci poprzez dok adanie, np. koralik czerwony – koralik
'ó ty – koralik czerwony – koralik 'ó ty
% pos uguje si& okre$leniami czasu: teraz, najpierw, potem, d ugo, krótko
% zna sta e nast&pstwo dnia i nocy
% wie, 'e s! okre$lone pory dnia, i !czy je z wykonywanymi czynno$ciami, np. rano
wstaje i idzie do przedszkola, wieczorem ogl!da dobranock& i k adzie si& spa(
% dostrzega regularno$ci rytmu w danym uk adzie
% zauwa'a sta e sekwencje, np. proste uk ady graÞczne czy geometryczne, i potraÞ je
powtórzy(
• próbuje u o'y( wy$piewany rytm, np. z patyczków krótkich i d ugich
% pos uguje si& okre$leniami czasu: przedtem, potem, d u%ej, krócej, szybko, wolno
% zna sta e nast&pstwo dni i nocy oraz pór dnia
% nazywa pory dnia: rano, wieczór
% wie, 'e w ka'dym roku wyst&puj! te same pory roku
• nazywa bie'!c! por& roku
% zauwa'a powtarzaj!ce si& sekwencje i kontynuuje wyst&puj!ce w danym uk adzie regularno$ci, np. koralik czerwony – 2 guziki – klamerka – koralik czerwony – 2 guziki
– klamerka
% potraÞ prze o'y( zaobserwowan! regularno$( na inn! form&, np. narysowa( za pomoc!
linii rytm wyliczanek, wystuka( na b&benku rytm u o'ony z klocków
% zna sta e nast&pstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesi&cy w roku
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•
•
•
•
•

okre$la pory dnia: rano, po udnie, wieczór i stosuje je prawid owo w wypowiedziach
u'ywa okre$le" czasu: dzisiaj, wczoraj, jutro
wymienia w kolejno$ci dni tygodnia
rozumie, 'e rok sk ada si& z miesi&cy nast&puj!cych po sobie od nowa w kolejnym roku
nazywa cztery pory roku z zachowaniem w a$ciwej kolejno$ci

Sposoby realizacji:
% zabawy ruchowe – doskonal! orientacj& w przestrzeni, utrwalaj! orientacj& w schemacie cia a;
% zabawy dydaktyczne – wspomagaj! prawid owy rozwój czynno$ci umys owych dzieci
potrzebnych do tworzenia poj&(. Utrwalaj! zdobyt! wiedz& i umo'liwiaj! zastosowanie
jej w praktycznym dzia aniu;
% gry dydaktyczne – wyrabiaj! odporno$( emocjonaln! dzieci, rozwijaj! wyobra)ni& oraz
zdolno$( do wysi ku umys owego. S! okazj! do doskonalenia umiej&tno$ci liczenia,
szeregowania i poznania znaczenia symboli;
% zabawy badawcze – daj! dzieciom mo'liwo$( bezpo$redniego dzia ania w celu poznawania w a$ciwo$ci przedmiotów, porównania ich d ugo$ci, ci&'aru i innych charakterystycznych cech, jak równie' poznania zjawiska lustrzanego odbicia;
% rymowanki – pozwalaj! na utrwalenie kolejno$ci dni tygodnia, liczb, pór roku itp.,
ustalenie regularnych rytmów i powtarzaj!cych si& sekwencji;
% (wiczenia graÞczne – dzi&ki nim dzieci dostrzegaj! regularno$ci wyst&puj!ce w ró'nych
uk adach, wyró'niaj! i odwzorowuj! rytmy, ucz! si& rozpoznawania osi symetrii. *wiczenia te pomagaj! równie' zrozumie( zjawisko odbicia lustrzanego przedmiotów.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zabawa dydaktyczna „Biedroneczki s$ w kropeczki” – praca z dzie&mi m"odszymi /
' i 2 etap (zaj&cia z ca ! grup!)
Cele:
% doskonalenie umiej&tno$ci liczenia w zakresie 5 i wi&cej
% porównywanie liczby elementów w zbiorach: mniej o, wi#cej o, tyle samo
% utrwalenie znajomo$ci nazw owadów
% (wiczenie spostrzegawczo$ci wzrokowej i wra'liwo$ci s uchowej
Umiej&tno$ci w zakresie liczenia:
% potraÞ poprawnie policzy( minimum 3 przedmioty
• liczy w zakresie 3 wszystkie zgrupowane lub uszeregowane przedmioty
% liczy elementy pojedynczo i pami&ta, które by y ju' policzone
% pos uguje si& w liczeniu liczebnikami g ównymi
• wskazuje gestem lub dotka palcem kolejne przedmioty i wypowiada w a$ciwe liczebniki
% potraÞ policzy( 5 i w miar& mo'liwo$ci wi&cej elementów
• posi kuje si& w liczeniu liczmanami lub palcami
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• liczy poprawnie wszystkie przedmioty niezale'nie od ich uk adu
• wymienia liczebniki w trakcie liczenia w poprawnej kolejno$ci
% rozumie, 'e w liczeniu ostatni wypowiedziany liczebnik oznacza ostatni z liczonych
przedmiotów
Pomoce:
Nagranie owadów na !ce, ilustracja przedstawiaj!ca wiosenn! !k&, zestawy emblematów
biedronek z ró'n! liczb! kropek, kartki z narysowanymi w konturach biedronkami, kropki
wyci&te z czarnego papieru, kleje.
Przebieg:
1. Powitanie. Nauczyciel: Witam dzieci, które maj" u!miechni#te buzie. Witam dzieci, które
adnie usiad y w kó ku. Witam, wszystkie dzieci. Dzie' dobry.
2. Nauczyciel prosi, 'eby dzieci po o'y y si& wygodnie, zamkn& y oczy i pos ucha y. W !cza nagranie odg osów owadów na !ce. Po zako"czeniu dzieci siadaj! i odgaduj!, czyje
odg osy s ysza y i gdzie mo'na je us ysze(.
3. Nauczyciel odkrywa ilustracje, na której przedstawiona jest wiosenna !ka i prowadzi
z dzie(mi rozmow& na temat jej tre$ci. Dzieci opowiadaj!, jakie miejsce wida( na ilustracji,
wymieniaj! owady, które rozpozna y (motyle, biedronki, g!sienice, 'uk, konik polny).
4. Zadania dla 2 grup:
* Dzieci podzielone na 2 lub 3 zespo y otrzymuj! sylwety biedronek. Maj! pogrupowa( je
wed ug liczby kropek na skrzyde kach, a nast&pnie u o'y(, zaczynaj!c od tych, które maj!
najmniej kropek. (Uwaga: Ka'dy zespó otrzymuje inny zestaw biedronek, np. zespó 1: trzy
biedronki z 5 kropkami, cztery biedronki z 4 kropkami, pi&( biedronek z 3 kropkami; zespó
2: trzy biedronki z 3 kropkami, cztery biedronki z 5 kropkami, pi&( biedronek z 4 kropkami).
Pozosta e dzieci wspólnie z nauczycielem odszukuj! i przeliczaj! owady na ilustracji. Na
trzech kwiatkach umieszczaj! tyle owadów, ile jest na ilustracji: na pierwszym – 3 biedronki; na drugim – 2 motylki, na trzecim – 1 'uczka. Ponownie przeliczaj!, sprawdzaj!c
na palcach, i wskazuj!, na których kwiatkach owadów jest du'o, a na których – ma o.
Nast&pnie siadaj! do stolików, koloruj! biedronk& i staraj! si& narysowa( 3 kropki na
skrzyde kach.
5. Nauczyciel sprawdza wykonanie zadania w zespo ach.
* Dzieci uzasadniaj! swój wybór, licz! biedronki w utworzonych grupach, porównuj!
liczebno$( pogrupowanych biedronek, u'ywaj!c okre$le": mniej o (, wi#cej o (.
Nast&pnie przy stolikach koloruj! biedronki i doklejaj! kropki na skrzyde kach tak, aby
na ka'dym by o ich tyle samo (liczba kropek dowolna wed ug uznania dzieci).
6. Zako"czenie. Zabawa ze $piewem znanej piosenki Biedroneczki s" w kropeczki przy
akompaniamencie. W czasie zwrotki dzieci chodz! w kole raz w jedn!, raz w drug! stron&. Podczas refrenu pl!saj! po sali tanecznym krokiem.
Zabawa dydaktyczna „Labirynt” – praca z dzie&mi starszymi / 2 i 3 etap
(zaj&cia z ma ! grup!)
Cele:
% doskonalenie spostrzegawczo$ci wzrokowej
% rozpoznawanie uk adu kolorów w formie powtarzaj!cego si& rytmu
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Umiej&tno$ci w zakresie dostrzegania powtarzalno$ci uk adów:
% dostrzega regularno$ci rytmu w danym uk adzie
• zauwa'a sta e sekwencje, np. proste uk ady graÞczne czy geometryczne, i potraÞ je
powtórzy(
% zauwa'a powtarzaj!ce si& sekwencje i kontynuuje wyst&puj!ce w danym uk adzie regularno$ci
Pomoce:
2 wzory uk adu kolorowych kratek, kartki z pustymi kratkami, kredki.
Przebieg:
Dzieci w 2 zespo ach siadaj! przy stoliku. Ich zadaniem jest doko"czenie uk adu zgodnie
z podanym wzorem lub * odtworzenie uk adu od pocz!tku:

*

Propozycje literatury
Dostrzeganie nast%pstw czasu
% ba$"
O dwunastu miesi"cach, J. Porazi"ska (Ba!nie i legendy. Najpi#kniejsze opowie!ci, Siedmioróg, Wroc aw 2007)
% wiersz
Tydzie', J. Brzechwa (Brzechwa dzieciom, Nasza Ksi&garnia, Warszawa 1991)
Kszta"towanie orientacji przestrzennej
% opowiadanie
Na prawo, na lewo, H. Zdzitowiecka (J. Awgulowa, Dziecko widzem i aktorem, WSiP,
Warszawa 1979)
Dokonywanie czynno!ci pomiarowych
% wiersz
Dwa r#kawy, L. J. Kern (Antologia wierszy dla dzieci. Szed czarodziej, t. 1, wybór i oprac.
W. Kot, KAW, Rzeszów 1986)
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OBSZAR 4. Kszta!towanie gotowo"ci
do nauki czytania i pisania
Przygotowanie do nauki czytania i pisania rozpoczyna si& od pierwszych dni pobytu dziecka
w przedszkolu poprzez dzia ania maj!ce na celu rozwijanie sprawno$ci psychomotorycznych, procesów poznawczych oraz kszta towanie pozytywnych postaw emocjonalno-spoecznych.
Zainteresowanie czytaniem i pisaniem pojawia si& ju' u najm odszych dzieci, kiedy odkryj! zwi!zek mi&dzy pi&knymi ilustracjami w ksi!'ce a tre$ci! bajki, której s uchaj!. Wi&kszo$( dzieci bardzo lubi s ucha( opowiada", ba$ni i wierszyków – cz&sto prosz! o ponowne
przeczytanie tego samego tekstu. Czasami ju' 3-latki otwieraj! ksi!'eczk& i same „czytaj!” ulubion! bajk&, niejednokrotnie dok adnie odtwarzaj!c jej tre$( z pami&ci. Nauczyciel
w przedszkolu powinien podtrzymywa( i rozwija( zainteresowania czytelnicze dzieci poprzez dobór odpowiedniej literatury, organizowanie wystawek ksi!'ek i wskazywanie na ich
warto$( jako )ród a wiadomo$ci z ró'nych dziedzin. Kontakt z ksi!'k! rozwija wra'liwo$(
i ciekawo$(, pobudza wyobra)ni&.
Dziecko zauwa'a, 'e tekst pisany wyst&puje nie tylko w ksi!'kach, które ogl!da. Dostrzega
równie' napisy w swoim otoczeniu. Id!c ulic!, rozpoznaje szyldy sklepów, urz&dów i zak adów us ugowych – orientuje si&, co one oznaczaj!. W przedszkolu poszerzamy zakres umiej&tno$ci dziecka, wprowadzaj!c zapisy graÞczne wybranych tre$ci w formie wyrazów do czytania
globalnego (np. imiona, nazwy ro$lin i zwierz!t, zabawek). Dzi&ki utworzonym s ownikom
obrazkowo-wyrazowym jest w stanie odczytywa( wyrazy w powi!zaniu z konkretnym przedmiotem lub jego rysunkiem, mimo nieznajomo$ci pojedynczych liter. W ten sposób dziecko
zapami&tuje ca o$ciowy obraz wyrazu, co w przysz o$ci znacznie u atwi mu nauk& czytania.
Dobre przygotowanie do szko y polega nie tylko na wyrobieniu pozytywnego nastawienia do nauki czytania i pisania. Aby dziecko mog o z atwo$ci! nabywa( te umiej&tno$ci,
musi osi!gn!( odpowiedni poziom rozwoju percepcji wzrokowej i s uchowej, koordynacji
wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej. Zatem kszta towanie gotowo$ci do nauki
czytania i pisania obejmuje:
% doskonalenie spostrzegawczo$ci i pami&ci wzrokowej;
% wyrabianie wra'liwo$ci i pami&ci s uchowej oraz s uchu fonematycznego;
% rozwijanie sprawno$ci manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
% nabywanie umiej&tno$ci okre$lania miejsca na kartce papieru;
% rozumienie informacji zapisanych w formie uproszczonych rysunków i symboli;
% podejmowanie prób kodowania wybranych tre$ci za pomoc! tworzonych znaków.
W przedszkolu doskonalenie procesów poznawczych – zdobywanie po'!danych umiej&tno$ci i sprawno$ci – odbywa si& podczas zabaw i (wicze" prowadzonych przy okazji
realizacji zaplanowanych tre$ci z ró'nych obszarów edukacyjnych.
Dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania jest wynikiem prowadzenia systematycznej pracy w zakresie wspierania rozwoju Þzycznego, intelektualnego, emocjonalnego
i spo ecznego.
Przemy$lane dzia ania edukacyjne zapewni! dziecku szybkie opanowanie umiej&tno$ci
czytania, co umo'liwi mu w przysz o$ci samodzielne zdobywanie wiedzy.
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Podstawa programowa
Rozporz"dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko"cz!ce przedszkole i rozpoczynaj!ce nauk& w szkole podstawowej:
1) potraÞ okre$li( kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kó ko
w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynaj!c od lewej strony kartki;
2) potraÞ uwa'nie patrze( (organizuje pole spostrze'eniowe), aby rozpozna( i zapami&ta( to, co
jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawno$ci! r!k oraz koordynacj! wzrokowo-ruchow! potrzebn! do rysowania, wycinania i nauki pisania;
4) interesuje si& czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
5) s ucha np. opowiada", ba$ni i rozmawia o nich; interesuje si& ksi!'kami;
6) uk ada krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodr&bnia g oski
w s owach o prostej budowie fonetycznej;
7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz cz&sto stosowanych
oznacze" i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

Etapy nabywanie umiej&tno$ci w zakresie:
doskonalenia percepcji wzrokowej
% wypowiada si& na temat tre$ci ogl!danych obrazków
• wymienia osoby i przedmioty
• odpowiada na pytania nauczyciela dotycz!ce tre$ci obrazków
% dobiera 2 jednakowe lub ró'ni!ce si& jednym szczegó em obrazki, np. podczas gry
w loteryjki obrazkowe
% sk ada obrazek przedstawiaj!cy pojedynczy przedmiot poci&ty na kilka cz&$ci (w zale'no$ci od mo'liwo$ci dzieci 2–4 elementy w kszta cie kwadratu lub prostok!ta)
% dostrzega wyra)ne ró'nice, porównuj!c 2 obrazki np. na jednym obrazku dziewczynka
trzyma opatk& a na drugim konewk&, kot stoi na p ocie i obok p otka,
% odgaduje, który spo$ród 3 prezentowanych przedmiotów lub obrazków schowano
% uzupe nia obrazek, doklejaj!c brakuj!ce elementy np. pi k& dla kotka, czapk& i buty dla
krasnala
% odtwarza zbudowane z klocków proste uk ady
% opowiada, co dzieje si& na obrazku
% !czy przedmioty z ich kszta tami przedstawionymi w postaci cienia
% zauwa'a zmiany w uk adzie 3–4 przedmiotów lub obrazków, np. okre$la, który obrazek
zosta schowany lub zmieni po o'enie
% dostrzega minimum 4 szczegó y, którymi ró'ni! si& 2 obrazki
% wskazuje takie same, proste znaki graÞczne
% sk ada w ca o$( obrazki o prostej tre$ci poci&te na 5 i wi&cej elementów
• uk ada obrazki o prostej tre$ci bez wzoru
• uk ada wed ug wzoru obrazki, zawieraj!ce wi&cej szczegó owych elementów
% uzupe nia obrazek, dorysowuj!c 4 brakuj!ce elementy (lub wi&cej)
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% tworzy dowolne kompozycje z mozaiki geometrycznej wed ug w asnego pomys u
i prostych wzorów
% buduje budowle z klocków wed ug podanego wzoru
% opowiada i interpretuje tre$( obrazka
• zauwa'a i opisuje cechy przedstawionych postaci i przedmiotów
% potraÞ odpowiedzie( na pytania dotycz!ce tre$ci obrazka, ogl!danego w czasie krótkiej
ekspozycji
% odgaduje, o którym obrazku opowiada nauczyciel
% przewiduje, co mo'e przedstawia( ilustracja na podstawie kolejno ods anianych fragmentów
% porównuje 2 obrazki ró'ni!ce si& 6 szczegó ami (lub wi&ksz! liczb! szczegó ów)
% dostrzega zmiany w uprzednio ogl!danym uk adzie elementów
% dobiera obrazki znanych przedmiotów do ich konturowych rysunków
% rozpoznaje takie same symbole i znaki graÞczne
% uk ada klocki wed ug wzoru i w asnego pomys u, np. z mozaiki geometrycznej
% sk ada wed ug wzoru i bez niego obrazki poci&te na wiele cz&$ci o ró'nych kszta tach,
np. puzzle
% potraÞ odwzorowa( na kratkowanej kartce przedmiot narysowany z Þgur geometrycznych lub przenie$( rysunek w formie odbicia lustrzanego
nabywania sprawno!ci manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
% uczestniczy w zabawach polegaj!cych na powtarzaniu gestów, np. zabawy paluszkowe,
% potraÞ rozpozna( kszta ty, np. dobieraj!c kszta t klocków do odpowiednich otworów
% buduje wie'&, nak adaj!c kolejne elementy na patyczek
% korzysta z zabawek wydaj!cych d)wi&ki wskutek prawid owego dzia ania, np. wciskanie, obracanie, opuszczanie d)wigni
% potraÞ naklei( elementy, mieszcz!c si& w okre$lonym konturze, np. kropki na sylwecie
biedronki, owoce na drzewie, deszczyk na roz o'onym parasolu
% umie naklei( na kartk& poci&ty obrazek, prawid owo !cz!c cz&$ci
% wykonuje czynno$ci manipulacyjne, np. rozdziera papier na du'e kawa ki, tworzy kule
z papieru, toczy z plasteliny wa eczek
% odwzorowuje uk ady graÞczne na du'ych powierzchniach papieru
% odrysowuje kszta ty, korzystaj!c z prostych szablonów wewn&trznych
% próbuje kolorowa( obrazek sk adaj!cy si& z du'ych elementów
% umie samodzielnie wyklei( ma ymi wydartymi kawa kami papieru okre$lony przedmiot, np. owoce
% rysuje po $ladzie proste wzory i szlaczki
% prawid owo trzyma kredk& w czasie rysowania
% próbuje pos ugiwa( si& no'yczkami, wycinaj!c dowolne kszta ty i po wyznaczonej linii
prostej
% umie wykona( czynno$ci manipulacyjne
• lepi z ró'norodnego materia u kulki i proste formy przestrzenne
• wydziera dowolne kszta ty z papieru
• nawleka na sznurek drobne elementy, np. korale, guziki

25

ETAPY OSI!GANIA UMIEJ"TNO#CI...

% potraÞ dok adnie obrysowa( kszta ty, korzystaj!c z szablonów
% umie naklei( na karton w asn! kompozycj& z wydartych z papieru okre$lonych kszta tów
% pos uguje si& poprawnie przyborami do pisania
• trzyma prawid owo o ówek, kredk&, ßamaster
• stosuje odpowiedni nacisk w zale'no$ci od rodzaju przyboru, którym si& pos uguje
% potraÞ rozpozna( kod i zgodnie z nim pokolorowa( obrazek
% zachowuje prawid owy kierunek od lewej do prawej strony, np. przy rysowaniu lub
uk adaniu wzorów w uk adzie pasowym poziomym na w!skich paskach papieru
% pos uguje si& sprawnie no'yczkami, wycinaj!c dowolne kszta ty, drobne ozdobne elementy, wzory po wyznaczonej linii
% odwzorowuje ró'ne wzory graÞczne
• umie dok adnie narysowa( po linii i wykropkowanym $ladzie
• odrysowuje kszta ty przez kalk& techniczn!
orientacji na kartce papieru
% uk ada kartk& wed ug pokazu nauczyciela (w pionie lub poziomie)
% wykonuje prace plastyczne na kartkach o ró'nych kszta tach
% wskazuje $rodek, gór& i dó kartki oraz jej rogi
% potraÞ narysowa( lub u o'y( elementy na kartce papieru wed ug wzoru
% okre$la miejsce na kartce papieru, wskazuj!c $rodek kartki, górny lewy i prawy róg,
dolny lewy i prawy róg
% rysuje na kratkowanym papierze wed ug instrukcji nauczyciela lub podanego wzoru,
tworz!c szlaczki i labirynty
doskonalenia percepcji s"uchowej
% okre$la kierunek, sk!d dochodzi d)wi&k
% rozpoznaje d)wi&ki z najbli'szego otoczenia, np. dzwonek telefonu
– wskazuje obrazki kojarz!ce si& z danym d)wi&kiem, np. odg osy znanych zwierz!t (psa,
kota, wróbla, 'aby)
% wyklaskuje prosty rytm
% rozpoznaje znane d)wi&ki z najbli'szego otoczenia (dzwonek telefonu, pukanie do
drzwi), charakterystyczne odg osy wydawane przez pojazdy, np. samochód
% kojarzy odg os towarzysz!cy znanym czynno$ciom, np. nakrywanie do sto u, nalewanie wody
% potraÞ odszuka( i nazwa( przedmiot wydaj!cy d)wi&ki
% dzieli proste zdanie na wyrazy
• liczy wyrazy w zdaniu
• uk ada model zdania (3- i 4-wyrazowy), np. z klocków
% podejmuje prób& podzia u wyrazu na sylaby
• uk ada wyrazy na podan! sylab&
% dobiera obrazki, których nazwy tworz! rym
% rozró'nia wyrazy podobnie brzmi!ce i podaje ich znaczenie, np. piasek – pasek, kura
– kula
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% uczestniczy w zabawach rytmicznych
• powtarza us yszany rytm
• odtwarza rytm wed ug zaprezentowanego wzoru graÞcznego
• uk ada schemat graÞczny do us yszanego rytmu
% rozpoznaje i nazywa d)wi&ki z najbli'szego otoczenia oraz odg osy przyrody
• wskazuje obrazki pasuj!ce do us yszanych odg osów, np. szum morza, ruch uliczny,
$piew ptaków
• okre$la rodzaj i kierunek, sk!d dochodzi d)wi&k
• potraÞ wybra( spo$ród wielu przedmiotów 2, które wydaj! taki sam d)wi&k
• potraÞ policzy( us yszane d)wi&ki i odwzorowa( ich liczebno$( za pomoc! drobnych
przedmiotów, okre$lonych znaków lub rysuj!c kreski
% dzieli zdanie na wyrazy
• porównuje d ugo$( zda", np. przeliczaj!c liczb& wyrazów na palcach
• wskazuje miejsca okre$lonego wyrazu w zdaniu
% dzieli wyrazy na sylaby
• wymienia kolejne sylaby w wyrazie i uk ada z elementów model sylabowy wyrazu
• liczy sylaby i porównuje d ugo$( wyrazów
• wskazuje przedmiot, którego nazwa zawiera okre$lon! liczb& sylab
% rozwi!zuje zagadki z podaniem pierwszej sylaby nazwy lub wymy$la wyrazy rozpoczynaj!ce si& wskazan! sylab!
% dokonuje syntezy s uchowej wyrazu wypowiadanego sylabami
% wyodr&bnia g oski w wyrazie
• wskazuje obrazek, którego nazwa rozpoczyna si& i ko"czy podan! g osk!
• nazywa g oski w nag osie, w wyg osie lub w $rodku wyrazu o prostej budowie fonetycznej
• wymienia kolejne g oski w wyrazach jednosylabowych i d u'szych
• umie wyodr&bni( wyrazy, ró'ni!ce si& jedn! g osk!, np. pó ka – bu ka, mata – ata,
kot – koc
korzystania z ksi$ ek
% s ucha krótkich opowiada" i wierszy o tre$ci bliskiej dzieciom
• rozumie tre$( s uchanego tekstu
% s ucha krótkich inscenizowanych przez nauczyciela opowiada" i wierszy ilustrowanych
np. obrazem, pacynk!
• odpowiada na proste pytania dotycz!ce wys uchanego utworu
• dzieli si& wra'eniami na temat wys uchanego utworu
% ogl!da samodzielnie ksi!'ki
• wypowiada si& na temat ilustracji, nazywaj!c przedmioty i wskazuj!c szczegó y
• próbuje nazywa( czynno$ci wykonywane przez postacie na ilustracji
% stara si& ostro'nie korzysta( z ksi!'ek i odk ada je na miejsce
% uwa'nie s ucha opowiada" i wierszy przedstawianych przez nauczyciela
• opowiada tre$( wys uchanego utworu w asnymi s owami
• potraÞ odpowiedzie( na pytania dotycz!ce tre$ci
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• uczestniczy w zabawach inscenizowanych na podstawie utworu literackiego
% korzysta z publikacji umieszczonych w k!ciku ksi!'ki
• opisuje ilustracje zawarte w ksi!'kach
• wnioskuje o tre$ci ksi!'ki na podstawie ogl!danych ilustracji
• wyszukuje w ksi!'kach ilustracje na okre$lony temat
% dba o ksi!'ki
• wie, 'e ksi!'ki nale'y ogl!da( przy stoliku
• odk ada ksi!'ki na wyznaczone miejsce
% s ucha d u'szych opowiada" i wierszy
• rozumie tre$( wys uchanego utworu i potraÞ wypowiedzie( si& na jego temat
• odtwarza tre$( opowiadania zgodnie z kolejno$ci! zdarze"
• wczuwa si& w prze'ycia bohaterów literackich
• próbuje formu owa( g ówn! my$l opowiadania
% tworzy w asne ksi!'eczki, rysuj!c kolejne sceny znanego opowiadania lub bajki albo
wymy$lone przez siebie historie
% wie, 'e w ksi!'kach mo'na odnale)( informacje na okre$lony temat
% zna kolejne etapy powstawania ksi!'ki
% szanuje ksi!'ki i potraÞ korzysta( z nich tak, aby nie uleg y zniszczeniu
rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu
% rozpoznaje swój znaczek w szatni i azience
% próbuje rozpoznawa( napis oznaczaj!cy swoje imi&
% zapami&tuje umowne gesty i proste znaki w zabawach prowadzonych przez nauczyciela
% rozpoznaje napis oznaczaj!cy swoje imi&
% rozumie symboliczne oznaczenia na znaczkach dy'urnych, np. r&cznik – dy'ur w azience, kubek – dy'ur w czasie nakrywania do sto u
% rozumie znaczenie prostych znaków drogowych, np. przej$cia dla pieszych, $wiat a
sygnalizatora dla pieszych
% odczytuje wyrazy wprowadzone do czytania globalnego w powi!zaniu z obrazkiem lub
przedmiotem
% rozumie proste znaki umowne stosowane w zabawach i grach planszowych
% podejmuje próby odgadni&cia znaczenia schematycznego rysunku lub znaku, np. przekre$lona sylweta psa
% wybiera napis oznaczaj!cy imi&, aby podpisa( w asn! prac& plastyczn!
% rozumie znaczenie wybranych znaków drogowych
% zna oznaczenia niebezpiecznych miejsc, np. skrzynka elektryczna
% rozpoznaje wyrazy wprowadzone do czytania globalnego w powi!zaniu z obrazkiem
lub przedmiotem
% pos uguje si& znakami synoptycznymi oznaczaj!cymi wybrane zjawiska atmosferyczne
% wie, co oznacza symbol recyklingu i zna oznaczenia pojemników do segregowania odpadów
% tworzy symbole w trakcie konstruowania gier planszowych
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% rozpoznaje napisy oznaczaj!ce wa'ne instytucje u'yteczno$ci publicznej i sklepy, np.
Poczta, AGD, ZOO
% rozumie, 'e informacje mo'na przedstawia( w formie symbolicznego zapisu, np. symbole oznaczaj!ce cechy przedmiotów: kolor, wielko$(, kszta t
Sposoby realizacji:
% gry dydaktyczne – doskonal! percepcj& s uchow! oraz wzrokow!, stwarzaj! okazj& do
wprowadzania umownych oznacze" oraz do zapisywania w formie symboli wybranych
tre$ci;
% k!cik ksi!'ki – daje mo'liwo$( bezpo$redniego obcowania z ksi!'k!, która rozbudza
zainteresowania, rozwija wyobra)ni& i wzbogaca zasób wiadomo$ci, motywuje do nauki czytania i pisania, dostarcza prze'y( emocjonalnych i wra'e" estetycznych. Ilustracje zawarte w ksi!'eczkach zach&caj! do opowiadania, kszta tuj! percepcj& wzrokow!,
rozwijaj! my$lenie przyczynowo-skutkowe;
% gry, loteryjki – doskonal! spostrzegawczo$( wzrokow! oraz umiej&tno$( odczytywania
symboli, wdra'aj! do przestrzegania obowi!zuj!cych regu ;
% stolikowe gry zr&czno$ciowe – pche ki, bierki, skacz!ce czapeczki, bilard – (wicz!
koordynacj& ruchów r!k i podporz!dkowuj! je kontroli wzroku, doskonal! zr&czno$(;
% wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych – wp ywa na sprawno$( ruchow!, manualn! i koordynacj& wzrokowo-ruchow!. Sprzyja nabywaniu umiej&tno$ci orientacji
na kartce papieru;
% zabawy ruchowe i (wiczenia gimnastyczne – rozwijaj! ogóln! sprawno$( ruchow!, w tym
sprawno$( manualn!, koordynacj& wzrokowo-ruchow!, orientacj& przestrzenn!;
% spacery i wycieczki – umo'liwiaj! doskonalenie spostrzegawczo$ci wzrokowej, pami&ci i umiej&tno$ci celowej obserwacji. S! okazj! do zwrócenia uwagi na ró'ne napisy,
oznaczenia i znaki, np. nazwy sklepów, znaki drogowe;
% s owniki obrazkowo-wyrazowe – s u'! utrwaleniu zapisu graÞcznego wybranych tre$ci, (wicz! spostrzegawczo$( wzrokow!, rozwijaj! zainteresowanie nauk! czytania
i pisania, motywuj! dziecko do podejmowania wysi ku.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zaj%cia plastyczno-techniczne „Kwiaty dla mamy” – praca z dzie&mi m"odszymi /
' i 2 etap (zaj&cia z ca ! grup!)
Cele:
% rozwijanie sprawno$ci manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
% kszta towanie poczucia przywi!zania do cz onków rodziny poprzez wykonywanie dla
nich upominków
Umiej&tno$ci w zakresie nabywania sprawno$ci manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
% potraÞ naklei( elementy, mieszcz!c si& w okre$lonym konturze, np. kropki na sylwecie
biedronki, owoce na drzewie, deszczyk na roz o'onym parasolu
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% odrysowuje kszta ty, korzystaj!c z prostych szablonów wewn&trznych
% próbuje kolorowa( obrazek sk adaj!cy si& z du'ych elementów
Pomoce:
Wyci&te z kolorowego papieru kwiaty i li$cie, wazoniki, szablony kwiatów, kredki, kleje,
laurki, wst!'eczki.
Przebieg:
1. Powitanie. Dzieci wspólnie $piewaj! piosenk& o mamie.
2. Nauczyciel proponuje dzieciom wykonanie laurek, które b&d! prezentem dla mam z okazji ich $wi&ta. Prezentuje gotowe laurki, zach&caj!c dzieci do nazywania znanych kwiatów, np. tulipan, stokrotka.
3. Wyja$nia dzieciom sposoby wykonania pracy.
Dzieci naklejaj! wazoniki i kwiaty na kartonie, komponuj!c bukiet. Próbuj! przewleka(
wst!'eczk& przez otwory.
* Odrysowuj! kwiaty, wykorzystuj!c przygotowane szablony wewn&trzne, dorysowuj!
brakuj!ce elementy ( odygi, li$cie) i koloruj! wykonane rysunki. Ozdabiaj! laurk&, przewlekaj!c wst!'eczk& i wi!'!c je na kokard& lub uk adaj!c w inny sposób.
4. Zako"czenie. Dzieci prezentuj! wykonane przez siebie laurki. Porz!dkuj! miejsce
pracy.
Zabawa graÞczna „Biedroneczki” – praca z dzie&mi starszymi / 2 i 3 etap
(zaj&cia z ma ! grup! dzieci)
Cele:
% doskonalenie spostrzegawczo$ci wzrokowej i sprawno$ci manualnej
% rozwijanie my$lenia w trakcie dochodzenia do sposobu wykonania zadania
% nabywanie umiej&tno$ci orientacji na kartce papieru
% utrwalanie umiej&tno$ci liczenia w zakresie dost&pnym dla dzieci
Umiej&tno$ci w zakresie doskonalenia percepcji wzrokowej:
% uzupe nia obrazek, dorysowuj!c brakuj!ce elementy
% potraÞ odwzorowa( na kratkowanej kartce przedmiot narysowany z Þgur geometrycznych lub przenie$( rysunek w formie odbicia lustrzanego
Pomoce:
Po 2 kartoniki z narysowanymi biedronkami z ró'n! liczb! kropek, kredki w kolorze czerwonym i czarnym, kartoniki z wzorem biedronki i plansze do uzupe nienia pól.
Przebieg:
1. Nauczyciel siada z dzie(mi przy stoliku i mówi zagadk&:
Biedronka
Siedzi na listku i adnie wygl"da,
czerwon" sukienk# ma w kropki. To…
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2. Nauczyciel pyta, w jakim kolorze s! kropki na sukience biedronki i czy wszystkie biedronki maj! tyle samo kropek. Nast&pnie kolejno wyk ada kartoniki z narysowanymi
biedronkami, a dzieci licz! kropki. Nauczyciel zwraca uwag& dzieci na to, 'e po obu
stronach biedronki jest tyle samo kropek.
3. *wiczenia graÞczne. Dzieci otrzymuj! kartoniki ze wzorem biedronki i plansz& do uzupe nienia pól. Dzieci uzupe niaj! rysunek lub * odtwarzaj! po ow& biedronki.
WZÓR

*

Zabawa s"uchowo-ruchowa „Pi"ka-zmy"ka” – praca z dzie&mi starszymi / 2 i 3 etap
(zaj&cia z ma ! grup! dzieci)
Cele:
% rozwijanie s uchu fonematycznego w trakcie ró'nicowania wyrazów zawieraj!cych
g oski opozycyjne
% doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawno$ci manualnej w zakresie rzutu, chwytu i toczenia
% (wiczenie pami&ci
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Umiej&tno$ci w zakresie doskonalenia percepcji s uchowej:
% rozró'nia wyrazy podobnie brzmi!ce i podaje ich znaczenie, np. piasek – pasek, kura
– kula
% wyodr&bnia g oski w wyrazie
• umie wyodr&bni( wyrazy, ró'ni!ce si& jedn! g osk!, np. pó ka – bu ka, mata – ata,
kot – koc
Pomoce:
Du'a pi ka.
Przebieg:
Dzieci stoj! w kole. Nauczyciel ustala z dzie(mi, 'e je$li poda has o: Góra, dzieci dotkn!
pi k&, je$li powie: Kura, wówczas celowo b&d! j! unika y. Nauczyciel toczy lub * rzuca pi k& do wybranego dziecka. Po obej$ciu ko a nast&puje zmiana wyrazów, np. pasek – piasek,
do ek – ko ek, zupa – lupa.

Propozycje tworzenia s!owników obrazkowo-wyrazowych
Tworzenie s"ownika do danego tematu

Warzywa

32

cebula

burak

kapusta

marchewka

kalaÞor

pomidor

ogórek

por
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Tworzenie s"ownika w miar% omawianych tematów

Ptaki

wróbel

gil

sikorka

pingwin

papuga

bocian

kaczka

dzi&cio

OBSZAR 5. Wychowanie rodzinne,
obywatelskie i patriotyczne
W procesie wychowawczo-dydaktycznym, obejmuj!cym ca o$( oddzia ywa" maj!cych wp yw
na rozwój dziecka oraz przygotowuj!cych go do 'ycia w spo ecze"stwie, wa'ne jest zdobywanie do$wiadcze" zwi!zanych z poznawaniem historii rodziny, rodzinnej miejscowo$ci, a nast&pnie ca ej Polski – polskich legend, tradycji, obyczajów i pi&kna krajobrazów.
Istotnym zagadnieniem w rozwoju osobowo$ci dziecka jest poznawanie j&zyka ojczystego oraz wzmacnianie wi&zi z najbli'sz! rodzin! i krewnymi. W tym $rodowisku uczy
si& pe nienia okre$lonych funkcji, np. m odszego brata lub starszej siostry. Dziecko spe nia
oczekiwania rodziców, podporz!dkowuje si& okre$lonym zasadom, staje si& samodzielne
i przyjmuje na siebie obowi!zki wynikaj!ce z 'ycia w rodzinie. Odwzajemnia uczucia mi o$ci i przywi!zania do najbli'szych.
Wspólne obchody $wi!t Bo'ego Narodzenia, Wielkiejnocy, Wszystkich #wi&tych i innych
tradycji rodzinnych s! podstawowym elementem zacie$niania wi&zi rodzinnych i tworzenia
kultury ojczystej. Dzieci graj! w jase kach, wspólnie zasiadaj! do wigilijnego i wielkanocnego
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sto u, poznaj! symbole $wi!teczne, takie jak sianko pod obrusem, op atek, ' óbek, kol&dy, maluj! pisanki, wykonuj! kolorowe palmy, uczestnicz! w zwyczaju $migusa-dyngusa, obchodu
do'ynek, zwyczajach andrzejkowych, topieniu marzanny itp.
Kszta towanie poczucia przynale'no$ci narodowej polega równie' na rozwijaniu u dziecka zainteresowania miejscowo$ci! i regionem, w którym mieszka. Zwracamy jego uwag&
na pi&kno i ró'norodno$( krajobrazów, zapoznajemy z wybranymi fragmentami rzeczywisto$ci przyrodniczej, spo ecznej i kulturowej kraju. Poprzez edukacj& regionaln!:
% rozbudzamy naturaln! wra'liwo$( dziecka;
% uczymy przywi!zania do w asnej rodziny;
% zapoznajemy z miejscowo$ci!, w której mieszka;
% przybli'amy histori& i tradycje regionu;
% stwarzamy okazj& do kontaktu z wytworami kultury i sztuki ludowej.
Zadaniem przedszkola w procesie wychowania i nauczania jest wzmacnianie takich postaw dziecka, które z czasem przerodz! si& w $wiadomo$( spo eczn! – poczucie przynale'no$ci narodowej. Poprzez celowe tworzenie sytuacji edukacyjnych b&dzie si& kszta towa
szacunek dla ojczyzny. Budowanie to'samo$ci narodowej wi!'e si& z dostarczaniem dziecku wzorców zachowania i w a$ciwego reagowania w sytuacjach, w których pojawiaj! si&
symbole narodowe, takie jak herby miast, god o Polski, barwy pa"stwowe, hymn narodowy. Dziecko powinno zrozumie(, 'e s! one nierozerwalnie zwi!zane z poj&ciem ojczyzna
i nale'y je szanowa(, zachowuj!c powag&.
Bardzo wa'ne jest wychowanie dzieci w $wiadomo$ci, 'e nie jeste$my sami na $wiecie,
'e obok nas 'yj! ludzie innych narodowo$ci, odmiennych kultur i religii. Do 'ycia w harmonii i przyja)ni z ró'nymi narodami potrzebna jest wspó praca i wzajemna pomoc.
Z racji przyst!pienia Polski do wspólnoty krajów Unii Europejskiej nale'y zwróci( szczególn! uwag& na upowszechnianie wiedzy z zakresu integracji europejskiej. Przekazuj!c
informacje o Unii Europejskiej, nauczyciel powinien skoncentrowa( si& na zagadnieniach
podstawowych – odwo a( do emocji i prze'y( dziecka. Celem edukacji europejskiej b&dzie
zatem dostarczanie wybranych informacji o pa"stwach europejskich, u atwienie zrozumienia
poj&cia Unia Europejska, u$wiadomienie roli i znaczenia Polski w Europie, wzmocnienie
poczucia wspólnoty europejskiej.
Dziecko ko"cz!ce przedszkole powinno wiedzie(, 'e jest Polakiem, a Polska jest jego
ojczyzn! – krajem, który nale'y do Unii Europejskiej.
Podstawa programowa
Rozporz"dzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego
Dziecko ko"cz!ce przedszkole i rozpoczynaj!ce nauk& w szkole podstawowej:
1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracuj!, czym si& zajmuj!;
2) zna nazw& miejscowo$ci, w której mieszka, zna wa'niejsze instytucje i orientuje si& w rolach
spo ecznych pe nionych przez wa'ne osoby, np. policjanta, stra'aka;
3) wie, jakiej jest narodowo$ci, 'e mieszka w Polsce, a stolic! Polski jest Warszawa;
4) nazywa god o i ßag& pa"stwow!, zna polski hymn i wie, 'e Polska nale'y do Unii Europejskiej;
5) wie, 'e wszyscy ludzie maj! równe prawa.
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Etapy osi!gania umiej&tno$ci w zakresie:
u!wiadamiania zwi$zków w rodzinie
% zna imiona rodziców i rodze"stwa oraz dziadków
• u'ywa zwrotów oznaczaj!cych stopie" pokrewie"stwa, np. babcia, dziadek, siostra, brat
% wyra'a swoje uczucia do rodziców i bliskich
• mówi o swojej rodzinie
• opowiada rodzicom, jak przebiega dzie" w przedszkolu
% zauwa'a role pe nione przez cz onków rodziny
• stara si& pomaga( w prostych domowych czynno$ciach
– uczestniczy w uroczysto$ciach z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka, Dnia
Dziecka, Dnia Rodziny
% bierze udzia w wykonywaniu upominków okoliczno$ciowych
% potraÞ powiedzie(, jak nazywaj! si& rodzice i inni cz onkowie rodziny
• wie, jaki stopie" pokrewie"stwa jest mi&dzy dziadkami i rodzicami, np. Babcia Ada
jest mam" mojej mamy
• opowiada o czasie sp&dzonym ze swoimi dziadkami
% interesuje si& prac! zawodow! rodziców
• próbuje opowiedzie(, na czym polega ich praca
% pomaga w codziennych czynno$ciach np. ustawia naczynia przy wspólnych posi kach
% wie, jak! rol& pe ni! cz onkowie w jego rodzinie
% uczestniczy ch&tnie w uroczysto$ciach rodzinnych
% zna niektóre tradycje $wi!teczne, tj. ubieranie choinki, kolacja wigilijna, $piewanie kol&d, malowanie pisanek, palemka wielkanocna
– czerpie rado$( z przygotowania okoliczno$ciowych upominków dla najbli'szych osób
% przekazuje rodzicom informacje otrzymane od nauczyciela
% wymienia imiona i nazwiska osób bliskich
• okre$la cz onków rodziny i nazywa relacje mi&dzy nimi
• rozumie poj&cie drzewo genealogiczne i porz!dkuje chronologicznie cz onków rodziny: od dziadków do rodze"stwa
% rozumie role, jakie pe ni! poszczególni cz onkowie rodziny w domu
% wie, na czym polega praca zawodowa rodziców i potraÞ o niej opowiedzie(
% wype nia samodzielnie okre$lone obowi!zki w domu, np. utrzymuje porz!dek w swoim
pokoju
% uto'samia si& ze swoj! rodzin! i ma poczucie przywi!zania do najbli'szych
• aktywnie uczestniczy w uroczysto$ciach rodzinnych
• potraÞ sprawi( przyjemno$( najbli'szym osobom, np. wykonuje upominek, sk ada
'yczenia okoliczno$ciowe
% interesuje si& histori! i tradycjami swojej rodziny
• zna zwyczaje rodzinne zwi!zane z obchodzeniem $wi!t, np. Bo'ego Narodzenia,
Wielkiejnocy
• rozpoznaje symbole i charakterystyczne potrawy zwi!zane z tradycjami $wi!tecznymi, np. dodatkowy talerz przy stole wigilijnym, zna popularne kol&dy
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• w !cza si& do przygotowa" $wi!tecznych, np. ubiera choink&, potraÞ wykona( ozdoby
choinkowe, maluje pisanki i tworzy karty $wi!teczne
rozbudzania zainteresowania regionem
% zna nazw& miejscowo$ci, w której mieszka
% rozpoznaje najbli'sz! okolic&
• wskazuje budynek przedszkola, plac zabaw, okoliczne sklepy
% zna i podaje nazw& miejscowo$ci, w której mieszka
% dostrzega zmiany zachodz!ce w miejscowo$ci i okolicy
% wie, gdzie znajduje si& przedszkole, i zna jego otoczenie
• potraÞ wskaza( drog& z przedszkola do domu
• dostrzega podobie"stwa i ró'nice w budownictwie jedno- i wielorodzinnym
% rozumie, jakie znaczenie w 'yciu codziennym maj! punkty us ugowe, np. apteka, sklep,
piekarnia, zak ad fryzjerski i zegarmistrzowski
• umie nazwa( wybrane instytucje u'yteczno$ci publicznej, np. przychodnia lekarska,
poczta, dworzec kolejowy
% rozpoznaje po stroju osoby pe ni!ce wa'ne funkcje, np. stra'aka, policjanta, lekarza
% posiada informacje o miejscowo$ci, w której mieszka
% pos uguje si& nazw! miejscowo$ci w wypowiedziach s ownych
• rozpoznaje herb miasta lub regionu
• umie wskaza( na mapie Polski po o'enie miejscowo$ci, w której mieszka
% nazywa i rozpoznaje najwa'niejsze miejsca lub obiekty z najbli'szej okolicy, np. miejsca pami&ci narodowej
% wie, jakie instytucje i urz&dy znajduj! si& w najbli'szej okolicy, np. szko a, poczta, komisariat policji, przychodnia zdrowia, szpital, stra' po'arna
• orientuje si& w rolach spo ecznych pe nionych przez wa'ne osoby, np. policjanta, stra'aka
% dostrzega ró'nice w architekturze, np. stare i nowe budownictwo
% nazywa region, w którym mieszka
• rozpoznaje herb swojej miejscowo$ci i opisuje legendy z ni! zwi!zane
• zna najwa'niejsze zabytki
• rozpoznaje stroje ludowe regionu
• odró'nia w mowie elementy gwary ludowej regionu, z którego pochodzi
kszta"towania poczucia to samo!ci narodowej
% umie nazwa( kraj, w którym mieszka
% rozpoznaje symbole narodowe
• wie, 'e god em jest Orze Bia y, ßaga ma barwy bia o-czerwone, rozpoznaje hymn
• rozumie, 'e nale'y odnosi( si& z szacunkiem do symboli narodowych
% wie, 'e Warszawa jest stolic! Polski
• rozpoznaje herb Warszawy
% dostrzega cechy charakterystyczne krajobrazu ziemi ojczystej
• odró'nia krajobraz górzysty od nadmorskiego
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% nazywa region, w którym znajduje si& jego miejscowo$(
• zna stroje ludowe z regionu, w którym mieszka
• rozpoznaje przy$piewki swojego regionu
• wie, jak wygl!daj! wytwory sztuki ludowej, np. rze)by, wycinanki, koszyki
% wie, 'e kraj, w którym 'yje to Polska, i 'e jest Polakiem
% zna legend& o powstaniu pa"stwa polskiego
% rozpoznaje symbole narodowe: god o, barwy, hymn
• wie, jakie jest ich znaczenie
% rozumie, 'e nale'y odnosi( si& z szacunkiem do symboli narodowych
% wie, w jakich okoliczno$ciach $piewa si& hymn
• przyjmuje w a$ciw! postaw& przy s uchaniu hymnu
% potraÞ wskaza( na mapie granice Polski, stolic&, wi&ksze miasta i rzeki
• wie, 'e stolic! Polski jest Warszawa, a najd u'sz! rzek! – Wis a
• zna najwa'niejsze miejsca i zabytki Warszawy
• wskazuje na mapie Polski najwi&ksze miasta le'!ce nad Wis !: Kraków, Warszawa, Toru", Gda"sk
% rozró'nia krajobraz nizinny, nadmorski, górski
% wie, 'e s! ró'ne regiony w kraju, które maj! odmienne tradycje, j&zyk, kultur&
• rozpoznaje charakterystyczne stroje krakowiaków i górali
• zna wybrane tradycje ludowe, np. do'ynki, andrzejki, jase ka, t usty czwartek, prima
aprilis, noc $wi&toja"ska
• rozpoznaje regionalne przy$piewki ludowe
• rozumie poj&cie przys owie
• stosuje w zabawach wyliczanki ludowe
% potraÞ wymieni( s awnych Polaków i wie, kim byli Miko aj Kopernik, Jan Pawe II,
Fryderyk Chopin
rozumienia poj%& Unia Europejskiej, Europa i wiat
% u$wiadamia sobie, 'e Polska jest jednym z krajów europejskich i nale'y do Unii Europejskiej
% zna symbole Unii Europejskiej: hymn, ßag&, maskotk& – Syriusza
% potraÞ wskaza( Polsk& na mapie Europy
% rozumie, 'e kraje granicz! z innymi pa"stwami
% zna nazwy kilku pa"stw europejskich i ciekawostki z nimi zwi!zane, np. Holandia s ynie z tulipanów, we W oszech ulubion! potraw! jest pizza
– rozumie, co to znaczy poj&cie narodowo!$
– wie, 'e wszyscy ludzie maj! równe prawa bez wzgl&du na narodowo$(, kolor skóry, p e(
% wie, jak wygl!da mapa $wiata
Sposoby realizacji:
% opowiadania – czytanie dzieciom utworów literackich w po !czeniu z ogl!daniem ilustracji kszta tuje uczucia i postawy spo eczno-moralne, umacnia i rozwija przywi!zanie do
kraju rodzinnego, wzbogaca kultur& j&zykow!, poszerza i utrwala wiadomo$ci dziecka;
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% ba$nie i legendy – w sposób poetycki, fantastyczny i barwny zapoznaj! dzieci z przesz o$ci! ojczyzny. W ich tre$ciach zawarte s! nieprzemijaj!ce idee patriotyzmu, jak
równie' duchowe warto$ci kultury narodowej;
% spacery i wycieczki – umo'liwiaj! dzieciom poznanie najbli'szego otoczenia, np. instytucji u'yteczno$ci spo ecznej. Odwiedzaj!c miejsca pami&ci narodowej i zabytki,
zaznajamiaj! si& z histori! i tradycjami danej miejscowo$ci. Wyprawy w bli'sze i dalsze okolice s u'! wyrabianiu szacunku dla przyrody ziemi ojczystej;
– ogl!danie Þlmów, albumów, fotograÞi – umo'liwia pokazanie dzieciom najciekawszych miejsc regionów, w których 'yj!, oraz zapoznanie z typowymi krajobrazami
i folklorami Polski;
% k!ciki regionalne – s! okazj! do gromadzenia eksponatów, wytworów sztuki ludowej,
fotograÞi, okazów przyrodniczych z regionu, w którym dziecko mieszka;
% praca z wykorzystaniem mapy – pozwala na przekazanie tre$ci geograÞcznych: kszta tu
granic, umiejscowienia kraju mi&dzy górami a morzem, po o'enia niektórych miast i rzek;
% uroczysto$ci przedszkolne – dzi&ki nim dziecko mo'e zaprezentowa( swoje umiej&tno$ci: recytuje wiersze, $piewa piosenki, wykonuje wybrane ta"ce ludowe;
% zaj&cia plastyczne – daj! mo'liwo$( wyra'eniu my$li, prze'y( i uczu(. Dziecko wyzwala w ten sposób swoje emocje.

Przyk!ady pracy w grupach zró"nicowanych
wiekowo / na ró"nym poziomie umiej#tno$ci
Zabawa „Moja rodzina” – praca z dzie&mi m"odszymi / ' i 2 etap
(zaj&cia z ma ! grup! dzieci)
Cele:
% u'ywanie w wypowiedziach imion rodziców
% rozwijanie zainteresowania 'yciem najbli'szych cz onków rodziny
% utrwalanie i sprawdzanie posiadanych wiadomo$ci o rodzinie
Umiej&tno$ci w zakresie u$wiadamiania zwi!zków w rodzinie:
% zna imiona rodziców i rodze"stwa oraz dziadków
• u'ywa zwrotów oznaczaj!cych stopie" pokrewie"stwa, np. babcia, dziadek, siostra, brat
% potraÞ powiedzie(, jak nazywaj! si& rodzice i inni cz onkowie rodziny
• wie, jaki stopie" pokrewie"stwa jest mi&dzy dziadkami i rodzicami, np. Babcia Ada
jest mam" mojej mamy
• opowiada o sp&dzonym czasie ze swoimi dziadkami
Pomoce:
Ilustracja przedstawiaj!ca rodzin&, karty wyklejone fotograÞami rodzinnymi dzieci, gotowe
elementy do ozdobienia, kleje.
Przebieg:
1. Dzieci siedz! w pó kolu. Na tablicy umieszczona jest ilustracja przedstawiaj!ca rodzin&.
Nauczyciel mówi dzieciom zagadk&:
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Rodzina
Mieszkaj w jednym domu
i bardzo si! kochaj ,
wi!c troszcz si! o siebie
i sobie pomagaj
Weronika Kostecka

2. Wspólna rozmowa na temat tre ci ilustracji. Dzieci wymieniaj! cz"onków rodziny.
3. Nauczyciel rozdaje dzieciom karty wyklejone fotograÞami rodzinnymi. Ka#de dziecko
opowiada o swoich najbli#szych, podaj!c ich imiona i stopie$ pokrewie$stwa, np. To jest
moja babcia Marysia.
4. Dzieci przy stolikach zdobi! karty, naklejaj!c gotowe elementy (np. serduszka, kwiatki,
gwiazdki) wed"ug w"asnego pomys"u.
5. * Zabawa s"owna. Nauczyciel wypowiada pocz!tek zdania, a zadaniem dzieci jest jego
doko$czenie, np.:
Moja babcia ma na imi!…
Moja babcia lubi…
Pomagam rodzicom w ...
Moja mama ma na imi!…
Z moim tat najbardziej lubi!…
6. Wykonanie wspólnego albumu pt. „Rodzina” z przygotowanych kart.
7. Umieszczenie albumu w k!ciku ksi!#ki.
Wprowadzenie wiersza Katechizm polskiego dziecka W. Be zy
– praca z dzie!mi starszymi / 2 i 3 etap (zaj%cia z ca"! grup!)
Cele:
& 'wiczenie pami%ci poprzez nauk% wiersza
& rozwijanie zainteresowa$ krajem ojczystym i jego symbolami,
& poznanie mapy Polski i zapisu graÞcznego wyrazu „Polska”
& doskonalenie sprawno ci manualnych
& zapami%tywanie kolorów i cech charakterystycznych god"a Polski
Umiej%tno ci w zakresie kszta"towania poczucia to#samo ci narodowej:
& umie nazwa' kraj, w którym mieszka
& rozpoznaje symbole narodowe
• wie, #e god"em jest Orze" Bia"y
• rozumie, #e nale#y okazywa' szacunek symbolom narodowym
& wie, #e kraj, w którym #yje to Polska, i #e jest Polakiem
& zna legend% o powstaniu pa$stwa polskiego
& rozpoznaje symbole narodowe
• wie, jakie jest ich znaczenie
& rozumie, #e nale#y odnosi' si% z szacunkiem do symboli narodowych
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Pomoce:
Tekst wiersza Katechizm polskiego dziecka W. Be"zy11, konturowa mapa Polski, kartony
z narysowanym god"em w konturach, plastelina, farby, w"óczka, z"oty papier.
Przebieg:
1. Powitanie. Dzieci stoj! w kole. Nauczyciel wyklaskuje powitanie: Dzie" do-bry, dzie-ci.
Dzieci odpowiadaj! w ten sam sposób: Dzie" do-bry, pa-ni.
2. Dzieci siedz! w pó"kolu przed tablic!, na której umieszczona jest konturowa mapa Polski.
Nauczyciel recytuje wiersz.
3. Rozmowa na temat tre ci utworu. Nauczyciel zadaje pytania, np.:
O czym opowiada# wiersz?
Jak nazywa si! kraj, w którym mieszkamy?
Co przedstawia mapa? Co to jest granica pa"stwa?
Jak nazywamy mieszka"ców Polski? Kim my jeste$my?
4. Wspólne powtórzenie tre ci wiersza. Nauczyciel zadaje pytania z tekstu, a dzieci próbuj!
udziela' odpowiedzi.
5. Nauczyciel wyja nia poj%cia:
Ojczyzna to miejsce urodzenia i mieszkania ludzi nale% cych do jednego narodu, pos#uguj cego si! tym samym j!zykiem. Ka%dy kraj ma swoje granice i w ten sposób wyznaczone
jest terytorium Polski. Nad map! nauczyciel umieszcza kartonik z napisem „Polska”.
God#o – god#em Polski jest wizerunek or#a bia#ego w koronie w czerwonym polu. Nasze
god#o wyró%nia nas spo$ród innych krajów, jest naszym symbolem narodowym.
6. Powtórzenie wiersza z dzie'mi, które zg"osz! si% do wspólnej recytacji z nauczycielem.
7. Przy stolikach wykonanie god"a Polski. Ka#de dziecko otrzymuje kartony z konturem
god"a.
Dzieci wyklejaj! kontur cienkimi wa"eczkami bia"ej plasteliny i #ó"t! plastelin! koron%,
t"o dok"adnie maluj! czerwona farb!.
* Pozosta"e dzieci wyklejaj! god"o bia"ymi, #ó"tymi i czerwonymi „strz%pkami” z w"óczki, koron% – z"otymi kuleczkami z papieru.
8. Ogl!danie wykonanych prac, wykonanie wystawy w sali.
9. Zako$czenie. Porz!dkowanie miejsca pracy.

Propozycje literatury
U"wiadamianie zwi#zków w rodzinie
& opowiadania
Tatu$, H. Pietrusiewicz (Poczytajmy, pos#uchajmy, Nasza Ksi%garnia, Warszawa 1975)
Babcia na hulajnodze, E. Skar#y$ska (seria Poczytaj mi, mamo, Nasza Ksi%garnia, Warszawa 1984)
FotograÞa, I. Landau (365 bajek na dobranoc, praca zbiorowa, Papilon, Pozna$ 2008)

11

40

W. Be"za, Katechizm polskiego dziecka, w: tego#, Kto ty jeste$? – Polak ma#y, Ibis, Pozna$ 2008.

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne OBSZAR 5

& wiersze
Album rodzinny, J. Ga"kowski (H. Kruk, Z lud&mi i przyrod , WSiP, Warszawa 1991)
Strasznie wa%na rzecz, D. Wawi"ow (Czego mi si! chce?, Papilon, Pozna$ 2008)
Moja siostra królewna, D. Wawi"ow (Czego mi si! chce?, Papilon, Pozna$ 2008)
Urodziny mamy, N. Usenko, (Bardzo dziwne historie, Papilon, Pozna$ 2008)
Poznawanie zwyczajów
& opowiadania
Gwiazdka, S. Grabowski i M. Nejman (Przygody kota Filemona, Nasza Ksi%garnia, Warszawa 2008)
Wielkanocne jajo, S. Grabowski i M. Nejman (Przygody kota Filemona, Nasza Ksi%garnia, Warszawa 2008)
& wiersze
Wieczór andrzejkowy, D. Gellner (Weso#a szko#a, Podr!cznik do klasy 2, cz. 1, WSiP,
Warszawa 2000)
W dzie" Wigilii, H. Szayerowa (H. Kurk, Z lud&mi i przyrod , WSiP, Warszawa 1991)
Wielkanocny stó#, E. Skar#y$ska (A. O#y$ska-Zborowska, Antologia literatury dla najm#odszych, KAW, Warszawa 2002)
Kszta towanie poczucia to$samo"ci narodowej
& legendy i opowiadania
O Lechu i bia#ym orle, M. Or"o$ i J. Tyszkiewicz (T. Dziurzy$ska, H. Raty$ska, E. Stójowa, A jak b!dzie s#o"ce… A jak b!dzie deszcz…, WSiP, Warszawa 2001)
Elemelek w nocnej porze podró%uje a% nad morze, H. (ochocka (O wróbelku Elemelku,
Nasza Ksi%garnia, Warszawa 2008)
& wiersze
Co to jest Polska, C. Janczarski (Antologia wierszy dla dzieci. Szed# czarodziej, t. 1, wybór i oprac. W. Kot, KAW, Rzeszów 1986)
Twój dom, W. Chotomska („P"omyczek”, 1985, nr 17)
Kto ty jeste$? – Polak ma#y, W. Be"za (Ibis, Pozna$ 2008)
Rozumienie poj%! Unia Europejskiej, Europa i wiat
& wiersze
Europejska podró% z Syriuszem, W. Kostecka (J. Kopa"a, E. Tokarska, Przewodnik metodyczny, cz. 3, „Przedszkole pi!ciolatka”, Edukacja Polska, Warszawa 2009)
Dzieci z ca#ego $wiata, M. Berowska (J. Kopa"a, E. Tokarska, Przewodnik metodyczny,
cz. 3, „Przedszkole pi!ciolatka”, Edukacja Polska, Warszawa 2009)

4

Diagnoza przedszkolna – za!o"enia i uwagi
Prezentowan! propozycj% prowadzenia formy diagnozy gotowo ci szkolnej opracowa"y my
na podstawie w"asnych do wiadcze$ w pracy z dzie'mi. Pozwoli ona nauczycielom na zorientowanie si% w poziomie kompetencji dzieci w stosunku do wymaga$ podstawy programowej.
W dalszej cz% ci program zawiera przyk"ady zabaw i 'wicze$ wspieraj!cych dziecko w osi!ganiu okre lonych wiadomo ci i umiej%tno ci.
Podkre la"y my wcze niej, jak istotne jest, aby dziecko dobrze czu"o si% w nowym rodowisku. Pomo#e w tym indywidualne, #yczliwe podej cie nauczyciela do dziecka, zauwa#enie jego trudno ci i sukcesów, wspieranie i chwalenie za osi!gni%cia.
Dla zapewnienia dziecku spokoju i pe"nej akceptacji istotne jest przeprowadzenie – na
pocz!tku pobytu w przedszkolu – rozmowy z rodzicami wed"ug zestawu pyta$ (patrz: Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego. Materia#y dla dziecka). Uzyskane informacje pozwol! na okre lenie upodoba$ dziecka, s!dów rodziców na
ich temat oraz oczekiwa$ w stosunku do nauczycieli. U"atwi to równie# budowanie dobrych
relacji mi%dzy rodzicami a nauczycielami. Gotowo ' poznania dziecka wiadczy o trosce,
aby proces adaptacji w przedszkolu przebiega" prawid"owo – dziecko czu"o si% w nim dobrze
i wiedzia"o, #e nauczycielowi na nim zale#y.
Nast%pnym krokiem w zdobywaniu informacji o dziecku oraz ustaleniu poziomu jego
wiedzy, umiej%tno ci, prezentowanych postaw i zachowa$ – jest przeprowadzenie diagnozy
przedszkolnej.
Podstawow! metod! wykorzystywan! w tego rodzaju badaniu jest obserwacja, która s"u#y poznaniu dziecka – jego cech osobowo ciowych, potrzeb, zachowa$, uzdolnie$ – i polega
na obiektywnym rejestrowaniu faktów. Istnieje wiele publikacji dotycz!cych metodologii
bada$ psychologicznych i pedagogicznych12, opisuj!cych techniki obserwacyjne, z których
warto skorzysta'. Na ich podstawie nale#y dokona' wyboru rodzaju obserwacji, w zale#noci od tego, jakie informacje o wychowankach chcemy uzyska'.
Nauczyciel powinien zna' prawid"owo ci rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
Przed przyst!pieniem do badania diagnostycznego decyduje, co chce pozna' – poziom których umiej%tno ci b%dzie ustala". Nast%pnie wybiera odpowiedni! technik% i przygotowuje
arkusz obserwacji do zapisywania spostrze#e$. Tak przeprowadzona obserwacja pozwoli na
interpretacj% uzyskanych wyników i opracowanie planów pracy, maj!cych na celu wspieranie rozwoju dziecka lub doskonalenie przejawianych przez niego zdolno ci. Okazjonalne
obserwacje zachowa$ w grupie nie umo#liwiaj! uzyskania rzetelnych informacji o rozwoju
Þzycznym, intelektualnym, spo"ecznym czy emocjonalnym dziecka. Wyniki kilku obserwacji organizowanych w ci!gu roku pomog! oceni' tempo rozwoju i poziom jego umiej%tno ci,
a tak#e okre li' skuteczno ' celowych dzia"a$ nauczyciela, prowadzonych z dzieckiem.

12
Zob. np.: M. Karwowska-Struczyk, Obserwowanie dzieci kluczem do ich rozwoju (cz. 2), „Edukacja w przedszkolu”, Raabe, Luty 2001; M. Karwowska-Struczyk, W. Hajnicz, Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP, Warszawa 1986; H. Nartowska, Ró%nice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego, WSiP, Warszawa
1980; W. Zaczy$ski, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1997.
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Czas przeprowadzania diagnozy
Pocz!tkowa diagnoza powinna zosta' przeprowadzona w grupie najstarszych dzieci we
wrze niu po rozpocz%ciu roku szkolnego. Pozwoli to na poznanie reprezentowanego przez
dzieci poziomu wiadomo ci i umiej%tno ci. Uzyskane informacje wykorzystamy podczas
planowania pracy z ca"! grup! i budowania planów pracy indywidualnej z poszczególnymi
dzie'mi.
W styczniu, bior!c pod uwag% osi!gni%cia dzieci, nauczyciel powinien dokona' weryÞkacji planów pracy indywidualnej, aby dostosowa' je do aktualnych potrzeb.
Ko$cowa diagnoza – przeprowadzona w maju – da obraz efektów podj%tych dzia"a$ i poziomu przygotowania dzieci do rozpocz%cia nauki w szkole.
Sposób prowadzenia diagnozy
Nauczyciel zapisuje wyniki badania diagnostycznego na arkuszu diagnozy (patrz: Diagnoza
przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego. Materia#y dla dziecka).
W arkuszu przy ka#dym jednostkowym punkcie umieszczone s! litery wskazuj!ce dzia"ania,
na podstawie których pozyskiwane b%d! informacje o dziecku:
o – obserwacja dziecka w ró#nych codziennych sytuacjach,
r – rozmowy z dzieckiem (okazjonalne lub celowe),
z – organizowanie zabaw lub zaj%cia, w których dziecko wykonuje konkretne dzia"anie,
p – wykonywanie zada$ z wykorzystaniem proponowanych pomocy (powinny by' one
do"!czone do dokumentacji diagnozy).
Obserwujemy dziecko, kiedy si% bawi, wykonuje 'wiczenia ruchowe, czynno ci porz!dkowe oraz kiedy wchodzi w relacje z kolegami i osobami doros"ymi.
Poziom rozwoju intelektualnego, ogólnej wiedzy oraz samodzielno ci w wykonywaniu
zada$ proponujemy sprawdzi' poprzez zastosowanie pomocy (patrz: Diagnoza przedszkolna
dziecka w ostatnim roku w przedszkolu. Materia#y dla dziecka). Dzieci mog! wykonywa'
zadania w ma"ych grupach lub nawet ca"! grup! w ramach zaj%' edukacyjnych.
Analiza umiej%tno"ci dzieci i wykorzystanie uzyskanych informacji
Celem analizy jest okre lenie, w jakich sferach nale#y wspomóc dziecko w osi!gni%ciu kompetencji wskazanych w podstawie programowej. Na podstawie pocz!tkowej – wrze niowej – diagnozy planujemy prac% indywidualn! dla dzieci potrzebuj!cych wsparcia i dzieci
zdolnych, wykorzystuj!c do tego wskazówki zawarte w programie. Z wynikami diagnozy
nale#y zapozna' rodziców i zach%ci' ich do wspó"pracy, zw"aszcza w zakresie rozwijania
ruchowej sprawno ci dziecka, nabywania umiej%tno ci samoobs"ugowych i nawyków higienicznych.
Odniesieniem do ustalenia prezentowego przez dzieci poziomu s! przedstawione w programie trzy etapy dochodzenia do okre lonych umiej%tno ci (patrz rozdz.: Etapy osi gania
umiej!tno$ci i sposoby realizacji w ramach obszarów edukacyjnych). Je#eli umiej%tno ci s!
zgodne z 1 etapem, wstawiamy 1 pkt, je li z 2 etapem – 2 pkt., je li z 3 etapem – 3 pkt.
Rozpoczynaj!c ostatni rok edukacji przedszkolnej, harmonijnie rozwijaj!ce si% dziecko
powinno z ka#dej umiej%tno ci, uj%tej w arkuszu diagnozy, otrzyma' 2 pkt. (patrz: Diagnoza
przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego. Materia#y dla dziecka).
Wynik wrze niowej diagnozy zapisany by"by w sposób nast%puj!cy:
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I.
Rozwój Þzyczny i motoryczny
II. Samoobs"uga
III. Sprawno ' manualna
IV. Rozwój spo"eczny i emocjonalny
V. Zasób wiadomo ci o otoczeniu spo"ecznym i przyrodniczym
VI. Mowa
VII. Percepcja wzrokowa
VIII. Percepcja s"uchowa
IX. Rozwój intelektualny wraz z poj%ciami matematycznymi
X. Rozumienie symboli

8 pkt.
6 pkt.
12 pkt.
20 pkt.
12 pkt.
16 pkt.
12 pkt.
14 pkt.
26 pkt.
4 pkt.

W rzeczywisto ci wyniki poszczególnych dzieci b%d! zró#nicowane, je#eli otrzymaj! one
nie 2 pkt., ale 1 pkt. lub 3 pkt. za dan! umiej%tno '.
Przedstawienie w tabeli zbiorczej ogólnego poziomu umiej%tno ci wszystkich dzieci
z danej grupy (patrz: Za# cznik nr '. Zestawienie wyników grupy) pos"u#y do planowania
i wiadomego organizowania pracy z ca"! grup! wed"ug ustalonych najs"abszych i najmocniejszych stron dzieci. Dla okre lenia poziomu grupy nale#y w tabeli ustali', w stosunku do
liczby badanych dzieci, sum% punktów w próbie 1 (we wrze niu) na poziomie 2 etapu umiej%tno ci, za w próbie 2 (w maju) na poziomie 3 etapu umiej%tno ci – i porówna' z wynikiem
uzyskanym przez dzieci.
Przyk"ad: Diagnozujemy sfer% I. Rozwój Þzyczny i motoryczny, w której w wyniku przeprowadzenia czterech obserwacji dziecko rozwijaj!ce si% harmonijnie uzyska w wrze niu
8 pkt., osi!gaj!c 2 etap umiej%tno ci. Zatem 15 dzieci powinno uzyska' "!cznie 120 pkt.
Poniewa# jednak 5 dzieci by"o s"abszych Þzycznie i otrzyma"o po 6 pkt., a 10 bardzo sprawnych i otrzyma"o po 12 pkt., to wynik grupy wyniós" 150 pkt. Zestawienie 150 do 120 jest dla
nas informacj!, #e poziom grupy jest dobry, a dalsze nasze dzia"ania b%d! skoncentrowane
na indywidualnym wsparciu dzieci s"abszych i dostarczaniu trudniejszych zada$ ruchowych
dzieciom szczególnie sprawnym. Gdyby jednak wynik zosta" ustalony w proporcji np. 90 do
120 wtedy w codziennej pracy nale#y wprowadza' wiele zabaw dla ca"ej grupy, umo#liwiaj!cych nabywanie sprawno ci ruchowej dzieci.
W sytuacji, kiedy w próbie 1 zosta" ustalony niski poziom grupy w jakiej sferze, warto, aby nauczyciel odnotowa" sprawno ci, które wypad"y najs"abiej. Proponujemy skorzysta' z tabeli dla przedstawienia liczby dzieci maj!cych trudno ci z wykonaniem konkretnej
czynno ci w danej sferze, aby ukierunkowywa' dzia"ania podejmowane z ca"! grup! na doskonalenie tych umiej%tno ci (patrz: Za# cznik nr 2. Zestawienie liczb dzieci z trudno$ciami
w konkretnych sprawno$ciach).
Opracowanie tabel ukazuj!cych zbiorcze wyniki poszczególnych dzieci (patrz: Za# cznik nr 3. Zestawienie wyników dzieci) pomo#e w wyodr%bnieniu do pracy indywidualnej
dzieci wymagaj!cych wsparcia oraz dzieci zdolnych i wykazuj!cych przyspieszony rozwój
w okre lonych sferach.
Je#eli dziecko uzyska mniej punktów w jakiej sferze, nale#y przygotowa' plan pracy
indywidualnej, maj!cej na celu doskonalenie jego umiej%tno ci poprzez systematyczn! realizacj% odpowiednich 'wicze$, zabaw i zada$. Zawsze jednak trzeba pami%ta' o tym, #eby
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dziecko nie odczuwa"o, #e musi cokolwiek wykonywa', poniewa# nie potraÞ b!d) nie umie.
Przeciwnie – dzi%ki stosowaniu ciekawych metod, w dobrej atmosferze, b%dzie cieszy"o si%
nowymi osi!gni%ciami.
W sytuacji, w której dziecko prezentuje wysokie umiej%tno ci, musimy pami%ta' o dostarczaniu takich pomys"ów i rodków dydaktycznych, które umo#liwi! mu dalszy rozwój
i b%d! zach%t! do podejmowania nowych zada$.
Z do wiadczenia wiemy, #e prowadzenie obserwacji pedagogicznych sprawia problem
nauczycielom wychowania przedszkolnego. Brakuje gotowych wzorów ca"o ciowej diagnozy kompetencji dzieci zawieraj!cych arkusz obserwacji, opis narz%dzi, sposobów interpretowania uzyskanych wyników oraz propozycji pracy kompensacyjno-korekcyjnej z dzie'mi.
Dobrymi przyk"adami tak skonstruowanej diagnozy s!: diagnoza dzieci%cych kompetencji
w zakresie poj%' matematycznych prof. Edyty Gruszczyk-Kolczy$skiej13 i diagnoza prof.
Marty Bogdanowicz dla dzieci ko$cz!cych przedszkole w wieku 7 lat14. To interesuj!ce opracowania, jednak#e obejmuj! jedynie okre lone sfery rozwoju. Ciekaw! propozycj! jest Skala
Gotowo ci Szkolnej (SGS) stworzona przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Jej warto ' wynika ze standaryzacji, poniewa# test ten przeszed" proces prób
i ulepsze$. Dok"adnie okre la zasady oceniania i interpretacji otrzymanych wyników.
Mo#na równie# korzysta' z materia"ów opracowanych przez grono pedagogiczne czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, prowadz!ce badania z dzie'mi w wieku przedszkolnym. Wybieraj!c takie opracowania, trzeba pami%ta' o tym, aby materia" pozwoli" zgromadzi' najwa#niejsze informacje dotycz!ce dojrza"o ci spo"ecznej, Þzycznej, emocjonalnej,
umys"owej dziecka (w tym dojrza"o ci do nauki czytania i pisania oraz nauki matematyki).
Proponowana w programie diagnoza jest prosta i czytelna nawet dla nauczyciela m"odego,
rozpoczynaj!cego prac%. Obejmuje podstawowe kompetencje dziecka, maj!ce bezpo redni
wp"yw na przysz"e powodzenie w szkole. Zawiera przyk"ady pomocy do przeprowadzenia
diagnozy. Opiera si% na obserwacji zachowa$, sposobu wykonania proponowanych zada$.
Daje obraz poziomu wiadomo ci i umiej%tno ci dziecka.

13

E. Gruszczyk-Kolczy$ska, Dzieci!ca matematyka. Diagnozowanie dzieci!cej kompetencji, 3 kasety video,
WSiP, Warszawa 1998.
14
M. Bogdanowicz, Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia, Centrum Metodyczne
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1997.
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Propozycje dzia!a# podejmowanych
z dzie$mi w ramach pracy
kompensacyjno-korekcyjnej
Rozwój fizyczny i motoryczny
W przedszkolu istnieje wiele okazji do wspierania rozwoju Þzycznego dzieci. Sprawno '
Þzyczna wp"ywa na ich ogólne samopoczucie. Dzieci swobodnie i zr%cznie poruszaj!ce si%
maj! wi%ksze mo#liwo ci dzia"ania, a tym samym samodzielnego badania rzeczywisto ci.
W czasie pobytu w ogrodzie trzeba zach%ca' dziecko do aktywno ci ruchowej poprzez dostarczanie ciekawych przyborów i sprz%tów, np.: pi"ek, skakanek, baloników, obr%czy, sersa,
kometek, rowerka, hulajnogi. Reßeks, zr%czno ' czy celno ' rzutu doskonalimy, organizuj!c
zabawy, np. zabawa „Pi"ka parzy”, polegaj!ca na uciekaniu przed tocz!c! si% pi"k!, lub celowanie pi"k! czy woreczkiem do du#ego kartonu. Przechodz!c tory przeszkód, dziecko doskonali
sprawno ' Þzyczn! i nabiera pewno ci siebie potrzebnej do pokonywania trudno ci. Odczuwa
rado ' z wykonania zadania.
W sali nale#y prowadzi' zabawy i 'wiczenia ruchowe w formie zabaw na ladowczych,
polegaj!cych na przedstawianiu sposobów poruszania si% zwierz!t lub pokazywaniu konkretnych czynno ci, np. mycie, sprz!tanie, przygotowywanie posi"ku.
Udoskonalenie sprawno ci ruchowych b%dzie tak#e skutkiem zach%cania dziecka do wykorzystywania w"asnych pomys"ów i do wiadcze$, np. w improwizacjach ruchowych do muzyki o ró#nym tempie i nastroju, w ilustrowaniu przez dzieci ruchem opowie ci nauczyciela
o spacerze do parku czy motylkach fruwaj!cych na "!ce. Warto wykorzysta' tak#e lubiane
przez dzieci zabawy, w których pe"ni! rol% dyrygenta, pokazuj!c innym kolegom wymy lone
ruchy do na ladowania, takie jak podskoki, sk"ony i ró#ne Þgury.
Innym sposobem jest tworzenie zagadek pantomimicznych, polegaj!cych na odgadywaniu, jak! czynno ' na laduje dziecko (np. jazd% rowerem, samochodem, mycie si%) lub
okre laniu zawodów przedstawianych ruchem. Przyk"adem jest zabawa „Zgadnij, kim s!
moi rodzice”. Dzieci zastanawiaj! si%, jak pokaza' czynno ci wykonywane przez rodziców
w pracy. Ch%tne dziecko na laduje ruchy charakterystyczne dla okre lonego zawodu, np.
kierowcy, malarza, informatyka, fryzjera. Grupa odgaduje, jaki to zawód.
Rozwojowi ruchowemu dzieci sprzyja organizowanie zaj%' wed"ug znanych metod pracy,
np. metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana – nauczyciel stawia dzieciom okre lone
zadania ruchowe, opisuj!c je s"ownie. Zadania te maj! charakter otwarty i mo#na je wykona'
na wiele sposobów. Prowadzona gimnastyka oparta jest na ruchu naturalnym, np. jedno dziecko jest roz"o#ystym drzewem, drugie przechodzi mi%dzy jego ga"%ziami i korzeniami.
Celem pracy metod! Ruchu Rozwijaj!cego Weroniki Sherborne jest stwarzanie okazji
do poznania w"asnego cia"a, usprawniania motoryki, poczucia si"y, sprawno ci i mo#liwo ci
ruchowych. Wykorzystuj!c t% metod%, mo#emy proponowa' zabawy, dzi%ki którym dziecko
nabiera zaufania do siebie, zyskuje poczucie bezpiecze$stwa, np. jedno dziecko ma zamkni%te oczy, drugie, jako przewodnik, prowadzi je po sali.
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Samoobs uga
Dzia"ania maj!ce na celu nabywanie umiej%tno ci w zakresie samoobs"ugi powinny by' prowadzone w cis"ej wspó"pracy z rodzicami dzieci.
Dziecko wyr%czane w domu przez osoby doros"e nie ma szansy na opanowanie okre lonych sprawno ci, nauczenie si% samodzielno ci i zaradno ci. Zach%canie do podejmowania
dzia"ania, chwalenie dziecka za próby radzenia sobie w codziennych czynno ciach w przedszkolu nie wystarcz!. Konieczne jest zrozumienie przez rodziców problemu dziecka i podj%cie
wspólnych dzia"a$ w przedszkolu i w domu rodzinnym. Wyrabianiu okre lonych nawyków
oraz sprawno ci sprzyjaj! pokaz i praktyczne dzia"anie, np. mycie r!k.
Doskona"! okazj! do nauczenia dzieci radzenia sobie przy ubieraniu (wi!zanie sznurowade", zapinanie guzików i zamków b"yskawicznych) jest wspólne ubieranie lalek lub organizowanie zabaw, np. „Urodziny Misia”, w których dzieci przygotowuj! na uroczysto '
go ci-maskotki – wi!#! im kokardy, zapinaj! guziki przy sweterkach.
Innym sposobem mo#e by' wykonanie razem z dzie'mi, a nawet przy udziale rodziców
„Sprytnej kostki” z du#ego kartonowego pude"ka. Na ka#dej jej ciance umie cimy ró#ne
elementy usprawniaj!ce dzieci manualnie, np. guziki do zapinania, kiesze$ do zawi!zywania
klapy na kokard%, otwory do przewlekania sznurka, zamek b"yskawiczny do zasuwania.
W czasie spo#ywania posi"ków nauczyciel powinien zwraca' uwag% na kulturalne zachowanie si% dzieci, chwali' je za spokojne siedzenie przy stole. Do nauki u#ywania sztu'ców
mog! pos"u#y' zabawki z k!cika lalek, np. dzieci uczestnicz! w niadaniu lalek, na laduj!c
jedzenie z wykorzystaniem plastikowych "y#ek, no#y i widelców.
Wa#ne jest te#, aby dzieci by"y w"!czane w domu i w przedszkolu do prac gospodarczych
i porz!dkowych, np. sprz!tania, przygotowywania posi"ków, nakrywania do sto"u.

Sprawno!" manualna i grafomotoryczna
Sprawno ' manualna rozwijana jest w trakcie podejmowanej przez dziecko zabawy, wykonywania codziennych czynno ci oraz dzia"alno ci plastyczno-konstrukcyjnej. Wszelkie
dzia"ania wymagaj!ce precyzyjnych ruchów d"oni doskonal! sprawno ' manualn!, która ma
wp"yw na sprawno ' grafomotoryczn! dziecka, a w rezultacie na jego powodzenie szkolne
w zakresie opanowania trudnej sztuki pisania.
Przygotowanie do nauki pisania odbywa si% podczas ca"ego pobytu w przedszkolu m.in.
poprzez dostarczanie dziecku zabawek stymuluj!cych rozwój manualny, np. wszelkiego rodzaju klocki, uk"adanki, zabawki manipulacyjne. Tego typu zabawki wykorzystujemy tak#e
w pracy kompensacyjno-korekcyjnej z dzie'mi starszymi – przybijanki, mozaiki itp.
Nauczyciel b%dzie rozwija" sprawno ' manualn! i grafomotoryczn! dziecka, organizuj!c celowe zabawy i inne dzia"ania, np. zabawy paluszkowe polegaj!ce na na ladowaniu
okre lonych czynno ci i zjawisk – gry na instrumentach, padaj!cego deszczu, otwierania
i zamykania dzioba przez ptaki, spacerowania (palcami po stole), strz!sanie wody z palców,
zabawy: „Idzie rak”, „Idzie kominiarz po drabinie”.
Maj!c na celu usprawnianie drobnych ruchów r!k, mo#emy zach%ci' dzieci do tworzenia
z klocków o ró#nych sposobach "!czenia bardziej precyzyjnych budowli, np. zamku, budy
dla pieska, domków.
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Wa#ne jest organizowanie zabaw w formie zadaniowej, np. wyszukiwanie palcami w pude"ku z grochem drobnych przedmiotów (guzików, koralików), ugniatanie pi"eczek gumowych, formowanie z gazety jak najmniejszych kulek, zbieranie i segregowanie nasion ro lin
(fasoli, s"onecznika, kukurydzy), tworzenie za pomoc! p%sety kompozycji z nasion na tackach wyklejonych wcze niej plastelin!, uk"adanie ze sznurka lub drucików kreatywnych
ró#nych kszta"tów, np. Þgur geometrycznych, kwiatów.
Przygotowanie upominków dla bliskich lub zdobienie pomieszcze$ przedszkolnych to
okazje do nawlekania koralików, jarz%biny lub li ci, przewlekania przez otwory i wi!zania
wst!#eczek.
Wykonywanie przez dzieci wszelkiego rodzaju prac plastyczno-technicznych rozwija sprawno ' manualn!, a tak#e wyobra)ni%, poczucie estetyki, wywo"uje rado ' z uzyskanego efektu.
Nauczyciel powinien zach%ca' dzieci do podejmowania ró#norodnej dzia"alno ci plastycznej,
dostarczaj!c odpowiednie materia"y i podsuwaj!c ciekawe sposoby ich wykorzystania.
Dzieci mog! toczy' kulki, wa"eczki, "!czy' dowolnie elementy, lepi' na okre lony i dowolny temat z gliny, plasteliny, masy solnej. Zach%camy do tworzenia na tackach wyklejonych mas! soln! kompozycji z drobnych przedmiotów, takich jak koraliki i guziki.
Wiele mo#liwo ci daje papier. Dzieci wykonuj! sk"adanki, takie jak wachlarz, „ciep"o–
zimno”, samolot, lub wycinanki i wydzieranki – wycinaj! po liniach fr%dzelki w szaliku, dr!
z gazet paski, wydzieraj! a#urowe serwetki, uzyskuj!c ró#ne kszta"ty.
Stemplowanie jest jednym z ulubionych zaj%' przedszkolaków. Warto wzi!' pod uwag%
te upodobania i zach%ca' dzieci do tworzenia dowolnych kompozycji na kartkach lub materiale o ró#nych kszta"tach, proponuj!c ozdobienie np. ramki na prace plastyczne. Zaj%cia
tego rodzaju obok sprawno ci manualnej rozwijaj! zdolno ' planowania, przewidywania
i koordynacj% wzrokowo-ruchow!.
Sprawno ' grafomotoryczn! dzieci doskonalimy, rozpoczynaj!c od swobodnych 'wicze$
pozwalaj!cych na rozmach ruchów w celu rozlu)niania napi%cia mi% ni ramienia i przedramienia. Przyk"ady takich 'wicze$ to:
& zamalowywanie du#ych arkuszy papieru grubymi p%dzlami z zachowaniem kierunku
od strony lewej do prawej i z góry na dó";
& malowanie form kolistych zgodnie z kierunkiem pisania liter;
& zamalowywanie du#ych konturowych rysunków;
& malowanie szlaczków.
Nast%pny etap stanowi! 'wiczenia graÞczne, usprawniaj!ce ruchy r%ki w pozycji pisania.
Nauczyciel proponuje ró#ne rodzaje zabaw graÞcznych i dostosowuje ich stopie$ trudno ci
do umiej%tno ci dzieci. Przyk"ady 'wicze$ graÞcznych:
& kolorowanie obrazków;
& rysowanie po wykropkowanym ladzie;
& obrysowywanie szablonów wewn%trznych i zewn%trznych jako przygotowanie do planowanej pracy plastycznej;
& kalkowanie rysunków przez kalk% techniczn! i kalk% maszynow!;
& rysowanie na szkle i folii;
& rysowanie linii mi%dzy dwoma falistymi liniami;
& "!czenie lini! punktów w celu uzyskania okre lonego wzoru.

48

ROZWÓJ SPO$ECZNY I EMOCJONALNY

Dla osi!gni%cia po#!danego efektu nauczyciel powinien proponowa' dzieciom takie dzia"ania, które sprawiaj! im przyjemno '. Wówczas 'wiczenia te b%d! traktowa"y jako zabaw%
i stara"y si% wykona' je prawid"owo.

Rozwój spo eczny i emocjonalny
Wspomaganie dziecka w zakresie budowania pozytywnych kontaktów z otoczeniem oraz
rozpoznawania i kontrolowania emocji powinno odbywa' si% w ci!gu ca"ego pobytu dziecka
w przedszkolu.
Nauczyciel, uczestnicz!c w zabawach wychowanków, dostrzega momenty, w których
maj! oni trudno ci w porozumieniu si% z kolegami, reaguj! nieadekwatnie do sytuacji. W"a nie w takich chwilach konieczne jest obdarzenie dziecka uwag!, udzielenie mu wskazówek,
jakie post%powanie b%dzie dla niego korzystne, a jednocze nie akceptowane przez innych.
Warto na pocz!tku roku szkolnego wspólnie z dzie'mi ustali' zasady obowi!zuj!ce
w grupie i odwo"ywa' si% do nich w razie potrzeby. W sytuacjach konßiktowych dobrze
jest przypomnie' te zasady, aby dzieci mog"y same znale)' rozwi!zanie satysfakcjonuj!ce
wszystkich uczestników sporu.
Skuteczne w pracy wychowawczej jest podkre lanie pozytywnych postaw, chwalenie
za zgodn! zabaw%, zauwa#anie zachowa$ godnych na ladowania, np. pomaganie kolegom
mniej sprawnym ruchowo, dzielenie si% atrakcyjn! zabawk!, zapraszanie do zabawy dzieci
nie mia"ych.
Pomocne w rozwi!zaniu problemów dziecka mo#e by' s"uchanie i omawianie odpowiednio dobranych utworów, w których bohaterowie prezentuj! pozytywne postawy spo"eczne
i potraÞ! poradzi' sobie w konkretnej sytuacji. Opowiadanie, ilustracja czy historyjka obrazkowa s! okazj! do oceny post%powania postaci, wczuwania si% w ich rol%. Dziecko wyja nia przyczyny i skutki okre lonych zachowa$, próbuje wskazywa' sposoby rozwi!zywania
problemów oraz podaje przyk"ady w"a ciwego zachowania.
Wiele pozycji literatury dzieci%cej mo#na wykorzysta' do rozwijania postaw spo"ecznych dzieci, np. Jak nasza mama odczarowa#a wielkoluda Joanny Papuzi$skiej15, Ten dziwny Eryk Danuty Wawi"ow16 czy Sanki Miry Jaworczakowej17. Bardzo polecamy korzystanie
z literatury w pracy indywidualnej. Je li robimy co specjalnie dla dziecka, skupiamy na
tym jego uwag%, dostarczamy mu osobistych prze#y', dajemy mo#liwo ' zrozumienia treci i swobodnego wypowiadania si% na temat opowiadania. Dziecko lepiej rozumie przes"anie utworu, mo#e podj!' z nami rozmow%, wyg"osi' w"asn! ocen% i wyci!gn!' wnioski.
W ten sposób wskazujemy pozytywne zachowania, zw"aszcza takie, które chcemy w dziecku
wzmocni'.
Nauczyciel powinien otoczy' szczególn! opiek! dziecko nie mia"e, wycofuj!ce si%, niech%tnie uczestnicz!ce we wspólnych zabawach. W takich przypadkach dobre efekty przynosi

15

J. Papuzi$ska, Jak nasza mama odczarowa#a wielkoluda, w: tej#e, Nasza mama czarodziejka, Nasza Ksi%garnia, Warszawa 1996.
16
D. Wawi"ow, Ten dziwny Eryk, w: Skakanka, wybór i oprac. E. Brzoza, Nasza Ksi%garnia, Warszawa 1988.
17
M. Jaworczakowa, Sanki, w: Skakanka..., ibidem.
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zauwa#anie jego najdrobniejszych sukcesów – chwalenie go na forum ca"ej grupy, powierzanie mu atrakcyjnych zada$, np. rozdanie pomocy lub przyborów do zaj%', wyst!pienie
w charakterze asystenta nauczyciela. Dzi%ki temu samoocena dziecka wzrasta – zaczyna ono
wierzy' w to, #e jest wa#ne i wiele potraÞ.
Kszta"towanie odporno ci emocjonalnej, wdra#anie dzieci do spokojnego przyjmowania pora#ek i doprowadzania zadania do ko$ca odbywa si% m.in. w trakcie rozgrywania gier
i zabaw z elementami wspó"zawodnictwa. Dobrze jest, je li w roli gracza wyst%puje nauczyciel. Daje to mu sposobno ' subtelnego hamowania niepo#!danych emocji, takich jak z"o ',
obraza. Wówczas dzieci maj! okazj% odczu' sukces oraz "atwiej znie ' pora#k%. Ucz! si%
w"a ciwie na ni! reagowa'. Zauwa#aj!, #e uzyskany wynik jest losowy, a sukces lub pora#ka
mo#e dotyczy' ka#dego z graczy.
Wiele sytuacji sprzyjaj!cych uspo"ecznieniu i wypracowaniu po#!danych postaw u dzieci
zachodzi w codziennym #yciu. Trzeba z nich korzysta' i na bie#!co w"a ciwie reagowa',
dostarczaj!c wzorców post%powania i podsuwaj!c sposoby rozwi!zywania sporów.

Zasób wiadomo!ci o otoczeniu spo ecznym i przyrodniczym
Dzieci dzi%ki naturalnej potrzebie aktywno ci i ciekawo ci poznawczej zdobywaj! nowe
do wiadczenia, wiedz% i umiej%tno ci, zw"aszcza w czasie spontanicznie podejmowanych
zabaw.
Nauczyciel, organizuj!c zabawy i zaj%cia, bierze pod uwag% cele, jakie chce osi!gn!'.
Ka#de dziecko rozwija si% we w"asnym tempie, dlatego nie wszystkie dzieci w jednakowym
stopniu korzystaj! z zaj%' prowadzonych z ca"! grup!. Mo#e to by' spowodowane niedostatecznym poziomem wiadomo ci wyniesionym z domu rodzinnego, trudno ciami z koncentracj! uwagi, opó)nionym rozwojem mowy, s"ab! pami%ci!. W konsekwencji niektóre
dzieci wykazuj! mniejszy ni# ich koledzy zasób wiadomo ci i poj%' o otoczeniu spo"ecznym
i przyrodniczym.
W celu utrwalania okre lonych tre ci nale#y z tymi dzie'mi prowadzi' zaj%cia korekcyjne, wykorzystuj!c przede wszystkim wszelkie nadarzaj!ce si% ku temu okazje oraz realizuj!c
zaplanowane zabawy i zaj%cia. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym i prace piel%gnacyjne w k!ciku przyrody s! sytuacjami umo#liwiaj!cymi zwrócenie uwagi dzieci na ró#ne zjawiska
przyrodnicze, a dzi%ki temu sprzyjaj! poszerzaniu zasobu wiadomo ci na ten temat.
Wspólne ogl!danie ksi!#ek pozwala na przypomnienie tre ci z zakresu zarówno przyrodniczego, jak i spo"ecznego.
Nauczyciel mo#e równie# proponowa' dzieciom wiele zabaw badawczych i dydaktycznych. Dzieci ch%tnie w nich uczestnicz!, je#eli uznaj! je za atrakcyjne, umo#liwiaj!ce samodzielne dzia"anie i korzystanie z ciekawych pomocy. Przyk"ady zabaw:
& „Biuro rzeczy znalezionych” – nauczyciel prezentuje dzieciom pude"ko, w którym znajduj! si% ró#ne przedmioty, np.: wa"ek do ciasta, rubokr%t, gwizdek, d"ugopis, myszka
komputerowa. Zadaniem dzieci jest nazwanie przedmiotu, okre lenie, do czego s"u#y,
i odgadni%cie, jaki zawód mog"a wykonywa' osoba, która go zgubi"a;
& „Tak czy nie?” – ka#de dziecko otrzymuje zielony i czerwony kartonik. Nauczyciel
mówi zdania. Dzieci ustalaj! prawdziwo ' stwierdze$. Podnosz! do góry kartonik
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zielony, je li dane zadanie jest prawdziwe, a czerwony – je li fa"szywe, np.: Zim
pada $nieg. Dzieci na sankach p#ywaj po jeziorze. Kiedy roztopi si! $nieg, nast!puje
lato. Wiosn zakwitaj krokusy.
Dla pog"%bienia wiadomo ci przemijania czasu i zmian wyst%puj!cych w przyrodzie
w kolejnych porach roku warto z dzie'mi, które nie potraÞ! dostrzec tych ró#nic, prowadzi' systematyczn! obserwacj%, np.: Na pocz!tku wrze nia wybieramy drzewo owocowe
i omawiamy, jak wygl!da. Dzieci sk"adaj! kartk% na cztery cz% ci. Na pierwszej z nich rysuj!
drzewo z zielonymi li 'mi i owocami. Zachowujemy kartki dzieci i powtarzamy obserwacj%
jesieni!, zim! i wiosn!. Za ka#dym razem dzieci rysuj! to samo drzewo. Obserwacje b%d!
okazj! do porównywania, co si% zmieni"o, a ostateczny efekt pracy sprowokuje rozmow%
o czterech porach roku i pomo#e utrwali' ich charakterystyczne cechy.

Mowa
Dziecko dobrze przygotowane do szko"y potraÞ swobodnie porozumiewa' si%, wyra#a' swoje my li, uczucia, potrzeby. Rozumienie mowy jest podstawowym warunkiem zdobywania
wiedzy o wiecie. Poprawno ' artykulacyjna i gramatyczna wypowiedzi oraz bogaty zasób
s"ownictwa pozwalaj! mu nawi!zywa' kontakty z otoczeniem i sprzyjaj! rozwojowi spo"ecznemu.
Na rozwój mowy ma wp"yw prawid"owe funkcjonowanie narz!du s"uchu, aparatu mowy,
poziom rozwoju umys"owego, do wiadczenia oraz wzorce mowy w otoczeniu dziecka. Aby
móc stymulowa' ogólny rozwój mowy dzieci, nauczyciel powinien zna' podstawowe prawid"owo ci rozwoju mowy w wieku przedszkolnym i dobiera' metody odpowiednio do
mo#liwo ci i potrzeb wychowanków.
Korygowanie wad wymowy nale#y do zada$ logopedy. Zadaniem nauczyciela jest stymulowanie i wspomaganie rozwoju mowy w zakresie doskonalenia percepcji s"uchowej,
prawid"owego oddychania, rozwijania sprawno ci narz!dów artykulacyjnych, umiej%tno ci
porozumiewania si% z otoczeniem. *wiczenia rozwijaj!ce mow%, takie jak oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne i j%zykowe najlepiej prowadzi' w ramach pracy korekcyjnej w formie
zabawy, podczas której dziecko doskonali okre lone umiej%tno ci.
&wiczenia oddechowe
Kszta"towanie prawid"owego oddychania mo#emy realizowa' w trakcie zabaw ruchowych
– zwi%kszamy pojemno ' p"uc i utrwalamy nawyk nabierania powietrza nosem i wydychania
ustami. Przyk"adem takiej zabawy jest wo#enie wind! ulubionego misia lub lalki: dziecko
unosi zabawk%, robi!c g"%boki wdech, a nast%pnie opuszcza j! na dó", wykonuj!c sk"on do
przodu z jednoczesnym wydechem.
Dzieci zdobywaj! do wiadczenie w zakresie regulowania si"y wydechu np. w czasie robienia baniek mydlanych – zwracaj! uwag% na to, aby nie p%k"y i by"y jak najwi%ksze. Mog!
te# dmucha' na listki, gwiazdki niegowe, piórka, kawa"ki waty, chucha' na d"onie, aby je
rozgrza'. Oto inne przyk"ady 'wicze$ oddechowych:
& dmuchanie przez s"omk% do pojemnika z farb! o rzadkiej konsystencji. Tak przygotowan! farb% mo#emy wykorzysta' do wykonania b!belkowego t"a pracy plastycznej.
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Równie# rozdmuchiwanie kropel farby lub tuszu na kartce papieru sprzyja pog"%bianiu
fazy wydechowej oraz nabywaniu ciekawych do wiadcze$ plastycznych;
& przenoszenie skrawków papieru z jednego miejsca w inne za pomoc! s"omki, np. zbieranie owoców z drzewka i uk"adanie ich w koszyku, zbieranie gwiazdek niegowych
jednakowego kszta"tu do osobnych pojemników;
& dmuchanie na pi"eczki pingpongowe lub kulki zrobione z bibu"y w celu 'wiczenia
si"y i kierunku wydechu, np. urz!dzanie wy cigów pi"eczek, przeprowadzanie pi"eczki
przez labirynt z klocków, celowanie do bramki.
+piewanie piosenek i recytacja wierszy tak#e s"u#! nabywaniu umiej%tno ci gospodarowania oddechem i odpowiedniego stosowania pauz.
&wiczenia doskonal#ce aparat artykulacyjny
Gimnastyka aparatu artykulacyjnego ma na celu usprawnianie j%zyka, warg, #uchwy i podniebienia mi%kkiego.
*wicze$ artykulacyjnych nie powinno si% rozpoczyna' od g"oskowania, poniewa# mo#e
to utrwali' lub nawet pog"%bi' wady wymowy.
Przyk"adem prawid"owego usprawniania ruchomych cz% ci aparatu artykulacyjnego jest
zabawa „Psi przysmak”. Dziecko, zgodnie z instrukcj! nauczyciela, na laduje zachowanie
psa, który dosta" ko '. Nauczyciel opowiada:
Piesek smacznie $pi na swoim pos#aniu i g#o$no chrapie. Nagle czuje zapach pysznej
ko$ci (dziecko wci!ga powietrze nosem i wypuszcza ustami). Piesek wstaje, przeci ga si!
i g#o$no ziewa. Biegnie do swojego pana, bo ma wielk ochot! na swój ulubiony przysmak.
Ju% nie mo%e si! doczeka( (dziecko wysuwa i chowa j%zyk za z%by, prze"yka lin% przy zamkni%tych ustach). Nareszcie pan daje pieskowi ko$(. Piesek oblizuje ko$( i zaczyna j gry&(
(dziecko na laduje gryzienie twardej ko ci, szeroko otwieraj!c i zamykaj!c usta). Pieskowi
ko$( bardzo smakowa#a i zadowolony oblizuje si! (dziecko oblizuje dok"adnie górn! i doln!
warg%).
Wyuczeniu i utrwaleniu nawyku po"ykania przy zamkni%tych ustach sprzyjaj! zabawy
polegaj!ce na na ladowaniu czynno ci jedzenia. Mo#e to by' pokazywanie chrupania orzeszków przez wiewiórk%, próbowania upieczonego ciasta, kosztowania owoców i warzyw.
Przyk"adem jest zabawa „Chrupiemy marchewk%”. Dziecko na laduje jedzenie marchewki: najpierw w!cha, wci!gaj!c powietrze nosem, potem dok"adnie gryzie i po"yka przy zamkni%tych ustach, na koniec oblizuje j%zykiem wargi.
Zabawy d)wi%kona ladowcze, polegaj!ce na na ladowaniu odg"osów z najbli#szego otoczenia (np. szumu wiatru, padaj!cego deszczu, pojazdów), odg"osów zwierz!t, d)wi%ków instrumentów muzycznych, sprzyjaj! utrwaleniu prawid"owej wymowy. Zabawy te ze wzgl%du
na humorystyczny charakter s! lubiane przez dzieci. Rodzaj i sposób przeprowadzenia zabawy zale#y od pomys"u nauczyciela.
Przyk"adowo przytaczamy zabaw% „+piewaj!ce zwierz%ta”. Nauczyciel piewa z dzie'mi piosenk% Panie Janie. Nast%pnie proponuje za piewanie piosenki tak, jak zrobi"yby to
kotki. Dzieci piewaj! piosenk%, na laduj!c miauczenie kota (miau). Piosenk% mog! piewa' inne zwierz%ta, np.: wróble ((wir), wrony (kra), #aby (kum), nied)wiedzie (mru), krowy (mu), winki (chrum), pszczo"y (bzy), kury (ko), g%si (g!), kaczki (kwa). Nauczyciel
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mo#e przygotowa' kilka obrazków przedstawiaj!cych zwierz%ta i ustali' z dzie'mi, jakie
odg"osy wydaj!. Dzieci piewaj!, na laduj!c zwierz%ta wskazywane przez nauczyciela na
obrazkach. Zabaw% mo#na powtarza' wielokrotnie, urz!dzaj!c koncert ptaków, piewy na
wiejskim podwórku, na "!ce lub w lesie.
&wiczenia fonacyjne
Odpowiedni! wysoko ' i nat%#enie g"osu dziecka osi!gniemy, prowadz!c zabawy typu
„G"uchy telefon” czy zabawy polegaj!ce na na ladowaniu sposobu mówienia ró#nych osób,
np. pana, pani, ma"ego dziecka, oraz odgrywaniu ról, np. ma"ego i du#ego psa, krasnoludka
i olbrzyma czy Baby Jagi. Warto równie# zach%ca' do recytowania wierszy i piewania piosenek wed"ug wskazówek: cicho lub g"o no, wysoko lub nisko.
W czasie tych zabaw dziecko uczy si% prawid"owego operowania g"osem, dostosowuj!c
jego barw%, wysoko ', si"% odpowiednio do sytuacji i tre ci.
Wzbogacanie zasobu s ownictwa i rozwijanie poprawno"ci gramatycznej
Wzbogaceniu zasobu s"ownictwa i rozwijaniu poprawno ci gramatycznej sprzyjaj! organizowanie otoczenia dziecka oraz zaj%cia i zabawy celowo prowadzone przez nauczyciela.
Dzia"ania te maj! pomóc dzieciom w zrozumieniu znaczenia s"ów, poszerzaniu zasobu s"ownictwa o nowe wyrazy, nauce prawid"owego stosowania okre lonych cz% ci mowy w odpowiedniej formie gramatycznej.
Przyk"adami zabaw s!:
& zabawa „Zaczarowane pude"ko” – w pude"ku wype"nionym fasol! schowane s! drobne
przedmioty, np. guzik, d"ugopis, ma"y samochodzik. Dziecko, nie wyjmuj!c z pude"ka
przedmiotu, który wyszuka"o r%k!, opisuje go. Pozosta"e dzieci odgaduj! i podaj! nazw% przedmiotu. Zabawa ta ma na celu rozwijanie umiej%tno ci dokonywania s"ownego
opisu oraz kojarzenie opisu z przedmiotem;
& zabawa „Szukamy rymu” – nauczyciel rozk"ada na stoliku przed dzieckiem obrazki. Wyk"adaj!c kolejny obrazek mówi np. To jest p#ot. Zadaniem dziecka jest wskazanie obrazka,
którego nazwa rymuje si%, i u"o#enie odpowiedzi: To jest kot. Celem zabawy jest wzbogacanie s"ownika poprzez wyszukiwanie rymów do nazw przedmiotów na obrazkach;
& zabawa „Wyliczanka” – nauczyciel rozpoczyna zdania typu: Do pieczenia ciasta we&miemy…, Na wycieczk! zabierzemy…, Do sprz tania babcia potrzebuje… . Zadaniem
dziecka jest uzupe"nianie zda$ rzeczownikami. W zabawie tej wzbogacamy zasób
s"ownictwa;
& zabawa „Doko$cz zdanie” – nauczyciel mówi pocz!tek zdania i wyk"ada obrazek.
Dziecko powinno doko$czy' zdanie rzeczownikiem, poprawnie go odmieniaj!c, np.:
Tomek bawi si!… (samochód), Ania chce mie(… (pies), Babcia karmi… (kot), Dziadek
szuka… (okulary), Ptaki przylecia#y do… (karmnik). Zabawa ma na celu kszta"towanie
poprawno ci gramatycznej wypowiedzi.
& zabawa „Spróbuj odgadn!'” – dzieci uk"adaj! opowiadanie na temat tre ci obrazka na
podstawie odkrywanych kolejno jego fragmentów. W trakcie dzia"ania próbuj! przewidzie', co znajduje si% na zas"oni%tych cz% ciach obrazka. Na koniec powtarzaj! ca"e
opowiadanie i nadaj! mu tytu". Zabawa pozwala na rozwijanie wypowiedzi s"ownych.
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Nauczyciel powinien prowokowa' dzieci o niskim poziomie rozwoju mowy do wspólnych rozmów, stwarza' im warunki do swobodnego wyra#ania prze#y' oraz zach%ca' do
budowania d"u#szych wypowiedzi na okre lony temat.

Percepcja wzrokowa
Zabawy i zaj cia organizowane przez nauczyciela z ca!" grup" cz sto maj" na celu doskonalenie spostrzegawczo#ci wzrokowej.
W czasie wycieczek i spacerów stawiamy przed dzie$mi zadanie celowej obserwacji np.
parku jesieni", ruchu ulicznego. Do przekazania wiedzy niedost pnej poprzez bezpo#redni"
obserwacj wykorzystujemy ilustracje przedstawiaj"ce np. podwodny #wiat, zwierz ta egzotyczne.
Wi kszo#$ przedszkolaków bez problemów przyswaja sobie tre#ci przekazywane w ten
sposób. W ka%dej grupie s" jednak dzieci, które wymagaj" dodatkowych $wicze& rozwijaj"cych spostrzegawczo#$ i pami $ wzrokow". Dziecko sprawnie dokonuj"ce analizy s!uchowej mo%e mie$ problem ze spostrzeganiem i pami ci" wzrokow". Powoduje to trudno#ci w zapami tywaniu informacji przedstawianych w formie graÞcznej. Szczególnie z tymi
dzie$mi nale%y prowadzi$ nast puj"ce zabawy:
' gry w loteryjki, domino obrazkowe – dzieci dobieraj" w pary jednakowe obrazki;
' zabawa „Co si zmieni!o?” – przedstawiamy dzieciom kilka obrazków lub przedmiotów, a nast pnie, kiedy ich nie widz", chowamy jeden lub zamieniamy je miejscami.
Zadaniem dziecka jest odgadni cie, co si zmieni!o;
' zabawa „Znikaj"ce obrazki” – nauczyciel pokazuje dzieciom dowolny obrazek i prosi
o dok!adne przyjrzenie si . Po chwili odwraca go i zadaje dzieciom pytania sprawdzaj"ce, ile zapami ta!y z tre#ci obrazka;
' uk!adanie puzzli lub obrazków poci tych na cz #ci;
' budowanie z klocków lub uk!adanie z mozaiki geometrycznej wed!ug wzoru – nauczyciel prezentuje dziecku uk!ad, który ma odwzorowa$. Trudniejsz" odmian" tej zabawy
jest uk!adanie z pami ci – nauczyciel po pokazaniu wzoru, chowa go, a zadaniem dziecka jest odtworzenie obrazu, który zapami ta!. W tym wypadku stosujemy tylko bardzo
proste wzory, np. choinka z trójk"tów;
' porównywanie 2 obrazków ró%ni"cych si szczegó!ami – $wiczenie to rozwija nie tylko
pami $ wzrokow", ale tak%e umiej tno#$ organizowania pola spostrze%eniowego;
' uzupe!nianie niedoko&czonych rysunków wed!ug wzoru – dzieci uzupe!niaj" rysunek
wed!ug wzoru podanego przez nauczyciela, np. obrazek przedstawiaj"cy las, w którym
brakuje grzyba, drzewa, kwiatka;
' dorysowywanie na rysunku brakuj"cych linii – dziecko uzupe!nia rysunek tak, aby
przedstawia! konkretny przedmiot, np. samochód;
– labirynty – dziecko, wodz"c palcem lub rysuj"c linie, odszukuje w!a#ciw" drog ;
' odwzorowywanie – uk!ad narysowany na pokratkowanej kartce dziecko przenosi na
drug" kratkowan" kartk . Kratki powinny by$ do#$ wyra(ne, %eby uk!ad by! mo%liwy
do zidentyÞkowania i odwzorowania przez dziecko.
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Percepcja s uchowa
)wiczenia kszta!tuj"ce percepcj s!uchow" dzieci wykazuj"cych problemy w tym zakresie
nale%y rozpocz"$ od zabaw rozwijaj"cych wra%liwo#$ s!uchow". Maj" one na celu wypracowanie umiej tno#ci ró%nicowania d(wi ków pochodz"cych z otoczenia spo!ecznego i przyrodniczego.
Je#li dziecko potraÞ ju% okre#li$ (ród!o d(wi ku i prawid!owo wskaza$ jego lokalizacj , mo%na przej#$ do $wicze& s!uchu fonematycznego polegaj"cych na kszta!towaniu zdolno#ci ró%nicowania g!osek oraz doskonaleniu umiej tno#ci dokonywania analizy i syntezy s!uchowej.
Wra liwo!" s#uchowa
Dziecko mo%e rozpoznawa$ d(wi ki z najbli%szego otoczenia, rozwi"zuj"c zagadki s!uchowe. W odpowiedzi wskazuje w!a#ciwy przedmiot lub przedstawiaj"cy go obrazek.
Proponujemy równie% zabaw , maj"c" na celu okre#lanie (ród!a d(wi ku. Dziecko stoj"ce w kole ma zas!oni te oczy, a pozostali uczestnicy otrzymuj" instrumenty. Na znak nauczyciela wybrane dziecko wygrywa jaki# rytm. Dziecko w kole wskazuje kierunek, z którego
ten d(wi k dochodzi!, i próbuje rytm wyklaska$.
W zabawach ruchowych przy muzyce nauczymy dziecko ró%nicowa$ wysoko#$ i nat %enie d(wi ków, np. kiedy us!yszy niskie d(wi ki, na#laduje zbieranie jab!ek z ziemi, kiedy
wysokie – zrywanie ich z drzewa; kiedy us!yszy ciche d(wi ki, skrada si , gdy g!o#ne – energicznie maszeruje.
Kszta!towanie wra%liwo#ci s!uchowej b dzie odbywa!o si równie% poprzez odszukiwanie ukrytych w sali przedmiotów wydaj"cych ró%ne d(wi ki, np. zabawek z pozytywk", radia, budzika, lub rozpoznawanie i nazywanie zabawek puszczonych w ruch, np. samochód
z nap dem, b"k, skacz"ca %abka, drewniany pajacyk.
Innym sposobem jest dobieranie przedmiotów, które w wyniku manipulowania nimi wydaj" takie same d(wi ki, np. puszki z ró%n" zawarto#ci" (piaskiem, ry%em, kamykami, monetami), przy czym przynajmniej 2 puszki s" wype!nione tym samym materia!em. Zadaniem
dziecka jest wskazanie puszek, które przy potrz"saniu wydaj" jednakowy d(wi k.
Przydatne w wyrabianiu wra%liwo#ci s!uchowej s" zabawy polegaj"ce na powtarzaniu
rytmu wystukiwanego lub wyklaskiwanego przez nauczyciela lub powtarzanie rytmu za innym dzieckiem. Skuteczna te% mo%e okaza$ si zabawa typu „Echo”, w czasie której dziecko
za g!osem powtarza te same d(wi ki, uwzgl dniaj"c ich nat %enie, czyli mówienie bardzo
g!o#no, szeptem itd. )wiczenie b dzie ciekawsze, je#li wykorzystamy instrumenty perkusyjne. Mo%e to by$ np. zabawa „Zagraj, tak jak ja” – dzieci otrzymuj" ró%ne instrumenty (grzechotki, ko!atki, b benki, dzwoneczki) i siadaj" w szeregu ty!em do nauczyciela. Nauczyciel
na jednym z instrumentów gra prosty rytm. Dzieci maj"ce taki instrument powtarzaj" go.
Przechodz"c do trudniejszych $wicze&, wychowawca mo%e zaproponowa$ dzieciom zabawy rytmiczne, których celem jest powi"zanie szeregu d(wi ków z uk!adem przestrzennym lub graÞcznym. Dzieci rozpoznaj", który wzór – spo#ród przedstawionych uk!adów
przestrzennych zbudowanych z klocków – odpowiada rytmowi zagranemu przez nauczyciela. Przyk!adami zabaw wykorzystuj"cych zapis graÞczny s": odczytywanie listu napisa)
nego przez dzi cio!a (nauczyciel wygrywa rytm zgodny z zapisem np.
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albo odszukiwanie #ladów krasnoludka (nauczyciel wygrywa rytm zgodny z zapisem np.
) – dzieci wskazuj" w!a#ciwy zapis graÞczny. Z czasem zach camy
dzieci do tworzenia uk!adu np. z klocków dla zilustrowania rytmu wystukiwanego przez nauczyciela, lub do samodzielnego odtworzenia rytmu wed!ug uk!adu graÞcznego.
S#uch fonematyczny
)wiczenia s!uchu fonematycznego na etapie pocz"tkowym zawsze powinny by$ prowadzone
w po!"czeniu z konkretnym przedmiotem lub jego obrazem graÞcznym. Nast pnie mo%emy
prowadzi$ $wiczenia, opieraj"c si jedynie na materiale werbalnym. Wa%na jest kolejno#$
wykonywanych $wicze& – nale%y, rozpocz"$ od sylaby, stopniowo przechodz"c do wyodr bniania g!osek w wyrazie.
Kszta!towanie umiej tno#ci wyodr bniania wyrazów w zdaniu rozpoczynamy np. od
uk!adania zda& do przedstawionych przez nauczyciela obrazków i liczenia wyrazów w zdaniach. Dzieci mog" tak%e budowa$ zdania z podanym wyrazem, tworzy$ z klocków modele
zdania i wskazywa$ miejsce okre#lonego wyrazu w zdaniu. Przyk!adami s":
' gra „Zdanie do obrazka” – na wybranych polach umieszczone s" ró%ne obrazki. Aby
móc przesuwa$ si pionkiem do przodu, trzeba u!o%y$ zdania zawieraj"ce nazwy przedmiotów przedstawionych na tych obrazkach;
' zabawa „Policz, ile” – nauczyciel rozdaje dzieciom ilustracje przedstawiaj"ce czytelne
sytuacje (np. Kotek pije mleko. Pies goni zaj"ca. Dziewczynka skacze na skakance).
Dzieci maj" powiedzie$, co dzieje si na obrazku. Ka%dy wyraz u!o%onego zdania zast puj" kasztanem. Nast pnie licz" kasztany, aby stwierdzi$, ile jest wyrazów w zdaniu.
Do dzia!a& doskonal"cych umiej tno#ci dzielenia wyrazu na sylaby nale%y w!"czy$ ruch,
np. wyklaskiwanie, wystukiwanie, zaznaczanie sylaby krokiem, podskokiem, kolejno dok!adanym klockiem lub %etonem. Inne propozycje to:
' zabawa „Sylabowe porz"dki” – dzieci licz" sylaby w nazwach wybranych przedmiotów
i wk!adaj" do tych samych pude!ek przedmioty, których nazwy maj" jednakow" liczb
sylab;
' zabawa „Czarodziejski worek” – dzieci wymy#laj" wyrazy rozpoczynaj"ce si sylab"
ma-, które mog" by$ nazwami dziwnych przedmiotów znajduj"cych si w czarodziejskim worku;
' zabawa „Doko&cz wyraz” – nauczyciel toczy do dziecka pi!k , wypowiadaj"c sylab . Dziecko mówi s!owo rozpoczynaj"ce si t" sylab" i turla pi!k z powrotem do nauczyciela;
– zabawa „Sylabowe wy#cigi”– ka%de dziecko otrzymuje 5 kasztanów, nauczyciel podaje s!owo, a zadaniem dzieci jest wymy#lenie innego, rozpoczynaj"cego si t" sam"
sylab". Dziecko, które wykona zadanie, odk!ada do koszyka 1 kasztan. Wygrywa to
dziecko, które najszybciej pozb dzie si wszystkich kasztanów.
Mo%emy zach ca$ do dokonywania syntezy sylabowej wyrazu w ró%nych sytuacjach, np.
nauczyciel, zapraszaj"c dzieci do stolików, wymienia ich imiona sylabami lub wymawia sylabami nazw przedmiotu, który dziecko ma mu poda$. Inn" propozycj" jest zabawa „O którym
obrazku my#l ?” – dziecko, s!uchaj"c podanej sylabami nazwy, wybiera w!a#ciwy obrazek.
Wyszukiwanie wyrazów zaczynaj"cych si i ko&cz"cych t" sam" g!osk" nale%y do trudnych zada&, które powinny by$ prowadzone na konkretnym materiale – przedmiotach lub
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obrazkach. Dzieci mog" uczy$ si rozpoznawania okre#lonej g!oski w nag!osie w zabawach,
takich jak:
' zabawa „Detektyw” – dziecko szuka w sali przedmiotów lub obrazków, których nazwy
rozpoczynaj" si podan" g!osk";
' gra „Utwórz par ” – dzieci losuj" obrazek i dobieraj" do niego inny w taki sposób,
aby utworzy$ par nazw rozpoczynaj"cych si t" sam" g!osk", lub podaj" wyraz, który
rozpoczyna si tak" sam" g!osk", co nazwa przedmiotu na wylosowanym obrazku. Za
prawid!ow" odpowied( dziecko otrzymuje punkt w postaci %etonu.
Wed!ug zasad podanych w przyk!adach b dzie przebiega!o kszta!towanie umiej tno#ci
rozpoznawania i nazywania g!osek na ko&cu wyrazu.
)wiczenie rozpoznawania samog!osek w #ródg!osie prowadzimy, stosuj"c w zabawach
proste wyrazy, np. kot, mak, lek, nos, rak, mur, sok – gdy dzieci us!ysz" g!osk o w wyrazach
wypowiadanych przez nauczyciela, klaszcz" w d!onie.
Dzia!ania polegaj"ce na wyró%nianiu kolejnych g!osek w wyrazach o prostej budowie fonetycznej (wyrazy nie powinny zawiera$ grup spó!g!oskowych) nale%y prowadzi$ w formie
gry, mobilizuj"cej dziecko do wykonania zadania, np.:
' gra „Wy#cig samochodowy” – ka%de dziecko ma swój samochodzik, który ustawia na
linii startu. Dzieci kolejno losuj" obrazki. Je%eli poprawnie wymieni" g!oski w wyrazie
b d"cym nazw" przedmiotu na obrazku, ich samochodziki przesuwaj" si o 1 pole.
Je%eli dziecko si pomyli, jego kolega wykonuje to samo zadanie, zyskuj"c szans na
przemieszczenie samochodziku o 2 pola. Wy#cig wygrywa ten, kto pierwszy dojedzie
do mety. (W zabawie dziecko nie powinno losowa$ wi cej ni% 5 kart).
Organizuj"c zaj cia, zw!aszcza z dzie$mi o obni%onym s!uchu fonematycznym, trzeba
pami ta$ o tym, aby nie prowadzi$ $wicze&, nakazuj"c dziecku wys!uchiwa$ wyrazy i nazywa$ g!oski bez #rodków dydaktycznych i pomys!u na zabaw . Takie dzia!anie nie jest
dla dziecka atrakcyjne, co powoduje, %e szybko si zniech ca i nudzi zadaniem. A przecie%
nabywanie nowych umiej tno#ci powinno sprawia$ mu rado#$, dawa$ poczucie satysfakcji
z uzyskanego sukcesu oraz budowa$ wiar we w!asne si!y.

Rozwój intelektualny wraz z poj!ciami matematycznymi
Dzieci wykazuj"ce opó(niony rozwój intelektualny oraz trudno#ci w opanowaniu poj $ matematycznych wymagaj" celowo prowadzonej pracy kompensacyjnej. Mog" to by$ zaj cia
indywidualne lub organizowane dla ma!ej grupy.
W proponowanych dzia!aniach we(miemy pod uwag sfer najbli%szego rozwoju, która
pozwala przewidzie$, jakie b dzie kolejne osi"gni cie rozwojowe wychowanka. Konieczne
jest wi c okre#lenie poziomu umiej tno#ci dziecka.
Z dzieckiem, które:
' orientuje si w schemacie cia!a,
' rozró%nia praw" i lew" stron ,
ale:
' ma trudno#ci w okre#laniem miejsca na kartce papieru,
' nie umie na niej wskaza$ po!o%enia przedmiotów w odniesieniu do innych obiektów,
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prowadzimy zabawy rozwijaj"ce orientacj w przestrzeni, stopniowo przechodz"c do trudniejszych zada&, polegaj"cych na rozpoznawaniu np. prawej górnej lub lewej dolnej cz #ci kartki.
Mo%emy bawi$ si z dzie$mi w chowanie i odszukiwanie ulubionej zabawki na zasadach
gry „Ciep!o, zimno”. Po ka%dym odnalezieniu zabawki dziecko okre#la miejsce jej ukrycia,
np. w pude!ku, za zas!on", pod szafk". Innym sposobem znajdowania przedmiotów przez
dziecko jest poruszanie si zgodnie z instrukcj" nauczyciela lub innego dziecka, np. Id prosto do okna, obró! si" w prawo, podejd do szafki, zajrzyj pod pude#ko.
Dzia!aniami utrwalaj"cymi znajomo#$ znacze& przyimków na, pod, za, obok, przed
(okre#laj"cych po!o%enie przedmiotów) s" zabawy z wykorzystaniem obrazków, np.: Nauczyciel rozpoczyna zdanie, a dzieci wskazuj" obrazek, o którym mówi, i ko&cz" zdanie:
Kubek stoi…, $y%ka le%y…, Jab#ka rosn&… itd.
Popularnym i bardzo skutecznym sposobem utrwalania stronno#ci cia!a jest zak!adanie
czerwonej frotki na lew" r k . Je#li w starszej grupie s" dzieci, które maj" problem z ró%nicowaniem prawej i lewej strony, ca!a grupa powinna przez jaki# okres nosi$ frotk . Zak!adamy j"
wszystkim po to, aby %adne dziecko nie czu!o si z tego powodu gorsze. W tym czasie nale%y
równie% prowadzi$ wi cej zabaw utrwalaj"cych kierunki, np.: Zabawa „W poszukiwaniu skarbu” – nauczyciel prowadzi dzieci do ukrytej niespodzianki, okre#laj"c kierunek: Zrób 2 kroki
do przodu, ' krok w lewo itd. W zabawie powinna bra$ udzia! ma!a grupa dzieci. Je#li pierwszy
uczestnik nie odnajdzie niespodzianki, na poszukiwanie idzie drugie. Je#li za# znajdzie, nauczyciel prowadzi nast pne dziecko tam, gdzie równie% czeka niespodzianka.
Przyk!adem dzia!a& podejmowanych z dzie$mi w celu rozwijania logicznego my#lenia, dostrzegania przyczyny i skutku jest uk!adanie historyjki „Co by!o najpierw?”. Dzieci siedz" przy
stoliku i ogl"daj" trzy dowolnie roz!o%one obrazki (1) dzieci na dworze bawi" si , obok chodz"
ptaki, 2) dzieci buduj" karmnik, 3) na karmniku zawieszonym na drzewie siedz" ptaki). Zadaniem dzieci jest u!o%enie obrazków we w!a#ciwej kolejno#ci i uzasadnienie wyboru.
S" dzieci, którym tworzenie zbiorów przedmiotów i porównywanie ich liczebno#ci sprawia trudno#$. W takich przypadkach proponujemy zabawy, np.: Do puszki z fasol" wrzucamy
guziki, spinacze i drobne monety. Zadaniem dziecka jest wydobycie elementów wrzuconych
do fasoli i wybranie odpowiedniej liczby pude!ek do w!o%enia wyj tych przedmiotów. Dziecko uzasadnia, dlaczego w taki sposób dokona!o grupowania. Mo%e porównywa$ liczebno#$
„na oko”, a potem, przeliczaj"c elementy, okre#la$, czego by!o w puszce wi cej, czego mniej
i u!o%y$ pude!ka wed!ug malej"cej lub rosn"cej liczby ich zawarto#ci. Dodatkowo zadanie to
wp!ywa na rozwijanie sprawno#ci manualnej dziecka.
Wiele ciekawych propozycji dotycz"cych wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci zawartych jest w literaturze pedagogicznej, np. publikacjach prof. Edyty Gruszczyk-Kolczy&skiej
i Ewy Zieli&skiej, których wykaz zamieszczamy w bibliograÞi.

Rozumienie symboli
Dziecko rozpoczynaj"ce nauk w szkole powinno wiedzie$, %e du%o informacji przedstawianych jest w postaci symboli. Na kolejnym etapie edukacji, zdobywaj"c wiedz , b dzie
pos!ugiwa!o si symbolami – nauczy si zapisywa$ i odczytywa$ cyfry i znaki dzia!a& matematycznych, rozpoznawa$ litery jako znaki graÞczne g!osek.
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W najbli%szym otoczeniu dziecko dostrzega wiele symboli, których znaczenie stopniowo
poznaje, np. znaki drogowe, oznakowanie pó!ek indywidualnych, znaczki dy%urów. Pos!ugiwanie si symbolami rozwija wyobra(ni , spostrzegawczo#$, pami $ i logiczne my#lenie.
W pracy z dzie$mi stopniowo przechodzimy do rozpoznawania i rozumienia znaczenia kodowanych tre#ci.
Z dzie$mi maj"cymi trudno#ci w odczytywaniu i zapami taniu symboli nale%y pracowa$
indywidualnie. Sprzyjaj" temu celowo organizowane przez nauczyciela dzia!ania, takie jak:
' rozpoznawanie i wskazywanie Þgury, spo#ród wielu ró%nych Þgur, na podstawie zakodowanej informacji z zastosowaniem symbolicznego okre#lania cech przedmiotów, np.
du%a i ma!a strza!ka okre#laj" wielko#$ przedmiotu, plamy w ró%nych kolorach jego
barw ;
' konstruowanie z pomoc" nauczyciela gier, w których dzieci proponuj" symboliczne
oznaczenia zasad gry, np. napotkanych przeszkód i uzyskiwanych premii;
' dostarczanie do zabaw konstrukcyjnych znaków drogowych i omawianie, w którym
miejscu „budowli” powinny si znale($;
' tworzenie tematycznych s!owników obrazkowo-wyrazowych, zwi"zanych z aktualnie
realizowanym tematem kompleksowym, np. nazwy owoców, warzyw, pojazdów, nazw
geograÞcznych, i wielokrotne, okazjonalne odczytywanie ich w celu utrwalenia znajomo#ci zapisu graÞcznego wyrazu;
' prowadzenie indywidualnego zapisu zjawisk atmosferycznych za pomoc" prostych symboli (znaków synoptycznych), np. s!o&ce, chmura z kroplami, gwiazdka #niegowa;
' odczytywanie znaczenia emblematów przedstawiaj"cych ró%ne stany emocjonalne
i wybieranie tego symbolu, który okre#la aktualny nastrój dziecka.

Przyk ad budowania planu pracy indywidualnej
Plan pracy kompensacyjno-korekcyjnej dla dziecka wymagaj"cego rozwijania sprawno#ci
manualnej i grafomotorycznej
…………………………………………
imi i nazwisko

Za!o%enia:
' wspomaganie aktywno#ci ruchowej
' doskonalenie sprawno#ci manualnych
' rozwijanie umiej tno#ci grafomotorycznych
Organizacja:
' zgromadzenie pomocy do zabaw ruchowych: pi!ki, skakanki, obr cze, kr"%ki, kr gle,
woreczki
' zorganizowanie k"cika z grami zr czno#ciowymi: skacz"ce czapeczki, bierki, pche!ki,
bilard sto!owy, przybijanki
' przygotowanie pomocy do manipulowania: drobne klocki o ró%norodnym sposobie !"czenia elementów, korale do nawlekania
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' wyposa%enie k"cika plastycznego w takie materia!y, jak: ró%ne tworzywa do modelowania (plastelina, glina, modelina), ksi"%eczki do kolorowania, kalka techniczna, szablony do obrysowywania
' opracowanie zagadek graÞcznych: labirynty, kolorowanki wed!ug kodu, szlaczki
Planowane dzia#ania:
Rozwijanie sprawno#ci ruchowej:
' organizowanie zabaw na powietrzu doskonal"cych rzut, chwyt, toczenie w ró%nych kierunkach i do okre#lonego celu, z wykorzystaniem przyborów
' prowadzenie $wicze& s!u%"cych rozwijaniu koordynacji ruchowej: pokonywanie torów
przeszkód, np. przechodzenie pod i nad przeszkodami, po !aweczce, bieganie i chodzenie z omijaniem przeszkód
' organizowanie zabaw na#ladowczych: przedstawianie ruchem ró%nych czynno#ci i sposobu poruszania si zwierz"t
' stwarzanie okazji do swobodnych improwizacji ruchowych przy muzyce i do opowiadania nauczyciela
Rozwijanie sprawno#ci manualnej:
' $wiczenie ma!ych grup mi #niowych w zabawach paluszkowych: nawlekanie korali,
formowanie kul z papieru i innego materia!u
' korzystanie we wspólnych zabawach ze zr czno#ciowych gier stolikowych
' podejmowanie dzia!alno#ci plastycznej polegaj"cej na:
• lepieniu z ró%norodnego tworzywa drobnych elementów
• stemplowaniu
• wycinaniu
• tworzeniu kompozycji z wydzieranek
• wykonywaniu prac wed!ug wzoru, w tym przestrzennych
' wspólne wykonanie kostki manipulacyjnej z licznymi nakr tkami do przykr cania,
sznurkami do przewlekania, kokardami do wi"zania
)wiczenia grafomotoryczne:
' rysowanie w powietrzu oraz na du%ych powierzchniach np. patykiem na piasku, w glem lub kred" na betonie
' tworzenie form graÞcznych na du%ych arkuszach papieru:
• rysowanie po #ladzie
• zamalowywanie du%ych konturów rysunków
• malowanie szlaczków
• odwzorowywanie kszta!tów, np. form kolistych zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara
• odrysowywanie kszta!tów przez kalk techniczn"
' wodzenie po #ladzie palcem lub pogrubianie konturów mazakiem na mniejszych formatach papieru
' tworzenie dowolnych kompozycji z wykorzystaniem szablonów wewn trznych i zewn trznych
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' wykonywanie innych $wicze& graÞcznych, takich jak:
• rysowanie po wykropkowanym #ladzie
• rysowanie mi dzy dwoma liniami, np. drogi w labiryncie
• !"czenie lini" punktów w celu uzyskania okre#lonego wzoru
Miesi$c

Sposób realizacji

wrzesie&

1. Obrysowywanie na du%ym arkuszu papieru konturów
znaczka indywidualnego.
2. Organizowanie na powietrzu zabawy z pi!k" „Z!ap na
Tak” (na has!o Tak dziecko chwyta pi!k , gdy s!yszy Nie
– pozostaje nieruchomo).
3. Rysowanie kszta!tów owoców po wykropkowanej linii.
4. …

pa(dziernik

Uwagi

1. …

6

Propozycje dzia!a" podejmowanych
z dzie#mi zdolnymi
Ju% w okresie przedszkolnym dzieci wykazuj" ró%ne zainteresowania i zdolno#ci. Uznaje si ,
%e najcz #ciej pojawiaj" si uzdolnienia ogólnointelektualne i artystyczne.
Po zdiagnozowaniu i ustaleniu, które dzieci posiadaj" okre#lone zdolno#ci, powinny zosta$ opracowane plany pracy indywidualnej, maj"cej na celu rozwijanie tych predyspozycji.
Nale%y pami ta$, %e dziecko zdolne ujawni w!asn" aktywno#$ wtedy, gdy:
' b dzie mia!o poczucie sensu tego, co robi,
' b dzie przekonane, %e co# od niego zale%y,
' otrzyma potrzebne informacje do dalszego dzia!ania,
' b dzie mog!o swobodnie wdra%a$ w!asne pomys!y,
' b dzie mog!o robi$ to, co lubi.

Ogólne zdolno"ci intelektualne dzieci
Przejawami zdolno#ci ogólnointelektualnych s":
' dociekliwo#$ z towarzysz"cym jej cz stym zdawaniem pyta& dla zaspokojenia w!asnej
ciekawo#ci i uzyskania potrzebnych informacji;
' szybkie uczenie si z okazywaniem zainteresowania podj t" dzia!alno#ci";
' dokonywanie trafnych spostrze%e& i odwa%ne formu!owanie wniosków i opinii;
' !atwo#$ w uczeniu si i szybkie zapami tywanie wierszyków;
' rozwi"zywanie problemów zadaniowych wed!ug w!asnych pomys!ów;
' powracanie do rozpocz tych dzia!a& i d"%enie do uzyskania oczekiwanych efektów;
' swoboda w obmy#laniu i realizowaniu w!asnych pomys!ów;
' fantazjowanie i wymy#lanie nowych zabaw;
' wykazywanie my#lenia dywergencyjnego, w wyniku którego podaje wiele rozwi"za&
tego samego problemu.
Znaj"c indywidualne mo%liwo#ci dzieci, mo%emy w zaj ciach z ca!" grup" dostosowywa$ zadania do ich umiej tno#ci, np.: W cz #ci zaj $ przeznaczonej na wykonanie $wiczenia
graÞcznego podamy dzieciom zdolnym trudniejszy wzór do odtworzenia lub przy !"czeniu
lini" przedmiotów pasuj"cych do siebie poprosimy je, aby dorysowa!y dodatkowo to, co
pasuje do utworzonych grup – potem indywidualnie b d" uzasadnia!y, dlaczego dokona!y takiego wyboru. Mo%na te% zaproponowa$ grupie odwzorowanie szlaczka z!o%onego z kresek
i kó!ek, w którym zawarty jest rytm, a dzieciom zdolnym – utworzenie w!asnego rytmu z!o%onego z tych elementów.
Aby pozostawi$ swobod w dzia!aniu, nale%y zorganizowa$ w sali k"cik badawczy, zaopatrzony w takie przedmioty, jak: szk!a powi kszaj"ce, magnesy, lusterka, wag , naczynia
ró%nej wielko#ci, ró%norodne materia!y sypkie i je#li to mo%liwe, mikroskop. Stworzymy
wówczas okazj do samodzielnego badania i realizowania pomys!ów w dowolnej chwili.
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Z dzie$mi, które wykazuj" zainteresowanie ksi"%k" i czytaniem b dziemy tworzy$
ksi"%eczki na dowolny temat, uk!adaj"c w nich podpisy do obrazków z rozsypanki literowej, a nawet zdania z rozsypanki wyrazowej. Tworzenie ksi"%eczek mo%e by$ inspirowane ilustracjami z gazet. Ustalamy z dzie$mi, jaki temat je interesuje, i zach camy do
wycinania ró%nych elementów, tworzenia tematycznych ilustracji w ksi"%eczce i uk!adania
podpisów. Ksi"%eczki powinny mie$ swoje miejsce w k"ciku ksi"%ki. Wykonanie takiego
zadania wzbudzi w dzieciach poczucie sprawstwa i przekonanie, %e potraÞ" zrobi$ co#
potrzebnego. W k"ciku ksi"%ki mo%emy równie% wy!o%y$ publikacje literatury dzieci cej,
aby da$ dzieciom mo%liwo#$ samodzielnego czytania, je#li takie zainteresowanie b d" wykazywa!y.
Z dzie$mi, które lubi" fantazjowa$, uk!ada$ wierszyki, powinni#my przygotowywa$ teksty okazjonalne wykorzystane pó(niej w uroczysto#ciach przedszkolnych, w czasie spotkania
z go#$mi itp. Warto równie% uk!ada$ zagadki, które stan" si pomoc" we wspólnych zaj ciach i zabawach. Ciekaw" propozycj" dla dzieci zdolnych b dzie uk!adanie opowiadania
do podanego tytu!u, wymy#lanie nowego zako&czenia w formie s!ownej lub graÞcznej do
znanych bajek, tworzenie nieprawdopodobnych historii i nagrywanie ich na dyktafon. Historie te mog" by$ inspiracj" do pracy plastycznej ca!ej grupy lub przeznaczone do s!uchania
przez pozosta!e dzieci.
Kolejna propozycja to organizowanie zaj $ teatralnych, umo%liwiaj"cych prowadzenie wielu ciekawych dzia!a& – wspólne wybieranie inscenizacji i uzasadnianie, dlaczego w!a#nie ta,
podzia! ról wed!ug tego, które postacie najbardziej odpowiadaj" dzieciom, przedstawianie roli
s!owem i gestem, nauka prawid!owej intonacji wyg!aszanego tekstu. Ciekawe kostiumy przygotowane przez dzieci uzdolnione plastycznie, a wreszcie odegranie przedstawienia dla kolegów z grupy i innych dzieci w przedszkolu sprawi" ma!ym aktorom wiele rado#ci, wzbudz"
poczucie satysfakcji, a zas!u%one pochwa!y b d" zach c" do dalszego podejmowania wysi!ków. Dziecko, ucz"c si roli, powinno mie$ swobod w wymy#laniu, jak j" przedstawi – wtedy
ch tnie b dzie wraca!o do tego typu aktywno#ci. Dziecko zdolne szybko opanowuje swoje
kwestie, nie potrzeba zatem wielu prób – nie wolno dopu#ci$ to tego, %eby dzia!ania zwi"zane
z przygotowaniem inscenizacji sta!y si nudn", powtarzaj"c" si czynno#ci". Zdolno#ci recytatorskie i teatralne dzieci mo%na zademonstrowa$ na przedszkolnych uroczysto#ciach. Warto
zach ca$ do udzia!u w konkursach recytatorskich, które organizowane s" poza przedszkolem,
lub samemu organizowa$ tego typu imprezy. Dzieci stan" si wtedy odwa%niejsze, nabior"
pewno#ci siebie i zrozumiej", %e ich mocn" stron" s" posiadane umiej tno#ci.
Dzieciom o szczególnych zdolno#ciach matematycznych zapewniamy zadania sprzyjaj"ce
dociekaniu, kombinowaniu, okre#laniu przyczyn i skutków. Podobnie jak w przypadku innych
rozwini tych umiej tno#ci wprowadzamy podwy%szony stopie& trudno#ci w zaj ciach z ca!"
grup", jak i przygotowujemy warunki do dzia!a& indywidualnych i w ma!ych zespo!ach.
Mog" to by$ zadania polegaj"ce na ustalaniu i porównywaniu d!ugo#ci, np.: Dzieci
ustalaj" ró%nice d!ugo#ci boków klocków p!askich – kwadratowego i prostok"tnego. Dostarczamy im papierow" miark z zaznaczonymi odcinkami. Za jej pomoc" mierz" d!ugo#$
boków i ucinaj" miark w odpowiednim miejscu. Porównuj" d!ugo#ci otrzymanych miar
i podaj" ró%nice. Poza mierzeniem dokonuj" równie% dzia!a& matematycznych – dodawania i odejmowania.
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WZÓR

Kszta!c"c" dzieci zabaw" b dzie tworzenie bry! przestrzennych z kartonowych szablonów
lub poznawanie nowych zjawisk Þzycznych, takich jak powstawanie cienia czy lustrzanego
odbicia. Wspólnie obserwujemy w lustrze odbicie przedmiotu o prostej formie, a nast pnie
proponujemy dorysowanie takiego odbicia do przedmiotu narysowanego na kratkowanej
kartce. Dzieci mog" równie% wyodr bnia$ elementy, z których zbudowany jest kwadrat, lub
rozk!ada$ i wpisywa$ Þgury w Þgury.
WZÓR

Zainteresowanie wychowanków liczeniem wykorzystamy do tworzenia zada& matematycznych. Dzieci uk!adaj" tre#$ zadania i dzia!ania pozwalaj"ce na jego rozwi"zanie. Zaspokoimy równie% ich potrzeb aktywno#ci, zapraszaj"c do rozk!adania potrzebnych materia!ów do zaj $, zgodnie ze z!o%onym poleceniem, np.: Rozdaj ka%demu dziecku po ' kartce
i po 5 kredek, a szablony zwierz&t roz#ó% tak, %eby na ka%dym stoliku by#o ich tyle samo. lub
Ustaw pojemniki z farbami na stolikach tak, %eby na ka%dym by#o ich tyle samo i nigdzie nie
powtarza# si" kolor.
Wszystkie te dzia!ania b d" rozwija!y wyobra(ni matematyczn" dzieci, doskonali!y spostrzegawczo#$ wzrokow", zaspokaja!y potrzeb podejmowania nowych, trudniejszych wyzwa&, a przede wszystkim nie pozwol" im si nudzi$.
Dzieciom, które bardzo lubi" zabawy konstrukcyjne, musimy dostarczy$ takie materia!y,
które umo%liwi" tworzenie budowli i innych konstrukcji poprzez !"czenie materia!ów na ró%ne sposoby. Warto stworzy$ k"cik konstruktorski z prostymi, bezpiecznymi narz dziami oraz
#rodkami rozwijaj"cymi wyobra(ni przestrzenn" w praktycznym zastosowaniu, np.: równia
pochy!a, ko!a ró%nej wielko#ci, drabinki. Mo%emy dzieciom podsun"$ pomys! wykonania mostu ruchomego z patyczków i sznurka lub mostu zwodzonego z deseczek, sznurka i kó!ek.

Zdolno"ci wskazuj#ce na utalentowanie
Do przejawów talentu artystycznego mo%emy zaliczy$:
' ch $ podejmowania dzia!alno#ci artystycznej;
' wykazywanie wra%liwo#ci estetycznej;
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' niech $ do na#ladownictwa;
' cz ste rysowanie lub #piewanie i nucenie;
' zr czne pos!ugiwanie si przyborami plastycznymi i uzyskiwanie ciekawych efektów;
' szybkie zapami tywanie melodii piosenek oraz wymy#lanie w!asnych melodii;
' mimowolne wystukiwanie rytmów w ró%nych sytuacjach;
' !atwo#$ w odró%nianiu odg!osów z otoczenia i d(wi ków instrumentów muzycznych.
Dzieciom wykazuj"cym zdolno#ci plastyczne przede wszystkim nale%y stworzy$ warunki do rozwijania zainteresowa& w postaci bogato wyposa%onego k"cika plastycznego.
Dzi ki dost pno#ci ró%norodnych przyborów i materia!ów b d" mog!y w dowolnym momencie podj"$ aktywno#$, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Dobrze te% jest w!"cza$
je do tworzenia tematycznych dekoracji sali oraz do przedstawie& grupowych, pozwalaj"c na samodzielny wybór materia!ów. Warto zach ca$ do wykonywania prac na ró%ne
konkursy, uczy$ nowych, ciekawych i inspiruj"cych technik plastycznych (np. karigami
– techniki polegaj"cej na wycinaniu ze z!o%onego papieru ró%nych kszta!tów po kole lub
linii) oraz wykorzysta$ umiej tno#ci do przygotowania zaprosze& dla rodziców na uroczysto#ci przedszkolne. Wycinanki b d" ozdob" zaprosze&, a dzieci poczuj" si usatysfakcjonowane.
Wa%ne jest, aby rozwija$ zainteresowania dzieci sztuk" poprzez wspólne ogl"danie albumów przedstawiaj"cych malarstwo i rze(b znanych artystów i organizowanie wycieczek do
muzeum. Przy tej okazji porównujemy sztuk z epok historycznych ze sztuk" wspó!czesn",
oczywi#cie na miar mo%liwo#ci ma!ego dziecka.
Dla dzieci uzdolnionych muzycznie powinni#my organizowa$ sytuacje, które b d" je
prowokowa!y do wymy#lania w!asnych melodii, np. wykonujemy instrumenty muzyczne
niekonwencjonalne – z ró%nych surowców: puszek wype!nionych kapslami czy butelek z %o! dziami, które b d" inspiracj" do podejmowania w!asnej twórczo#ci. Dzi ki temu mog" powsta$ melodie do wierszyków u!o%onych wcze#niej ze zdolnymi dzie$mi. Dobrym sposobem
wykorzystania talentów muzycznych dzieci jest wspólne zorganizowanie zespo!u, z którym
przygotujemy piosenki lub ca!e programy muzyczne przedstawiane dzieciom w grupie czy
wszystkim dzieciom w przedszkolu.
Innym ciekawym zadaniem b dzie uczenie dzieci wygrywania prostych melodii na cymba!kach. Na pewno nale%y udost pnia$ dzieciom instrumenty w dogodnych momentach, aby
mog!y swobodnie bawi$ si d(wi kiem.
Dzieci b d" równie% rozwija!y swoje zdolno#ci, uk!adaj"c muzyczno-s!owne rymowanki
czy wy#piewuj"c motywy melodyczne – szybko–wolno, cicho–g!o#no – na ró%nych zg!oskach lub mormorando.
Interesuj"c" dla dzieci form" b dzie s!uchanie fragmentów muzyki klasycznej i ludowej
oraz werbalne dzielenie si odczuciami, a tak%e wyra%anie ich w dzia!alno#ci plastycznej
i ruchowej. Muzyk ludow" mo%na wykorzysta$ do graÞcznego zapisu rytmu i wygrywaniu
go na instrumentach perkusyjnych, np.:
G#" I bo I ka I stu I dzien I ka, I
g#" I bo I ko I ko I pa I na. I
A I przy I niej I Ka I sie( I ka, I
jak I wy I ma I lo I wa I na. I

(I I I I I I)
(I I I I I I)
(I I I I I I)
(I I I I I I)
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Sta I #a I przy I stu I dzien I ce, I
wo I d" I na I bie I ra I #a. I
O I swo I im I ko I chan I ku I
Ja I sie( I ku I my) I la I #a. I

(I I I I I I)
(I I I I I I)
(I I I I I I)
(I I I I I I)

lub
Mia#a I baba I ko I gu I ta, I ko I gu I ta, I ko I gu I ta. I
Wsadzi I #a go I do I bu I ta, I do I bu I ta: I sied ! I

(I I I I I I I I I I I)
(I I I I I I I I I)

O I mój I mi I #y I ko I gu I cie, I ko I gu I cie, I
(I I I I I I I I I I)
Ko I gu I cie, I ko I gu I cie, I ko I gu I cie, I ko I gu I cie, I (I I I I I I I I I I I I)
Jak I %e I ci I tam I w tym I bu I cie, I w tym I bu I cie, I
(I I I I I I I I I I)
W tym I bu I cie, I w tym I bu I cie: I jest? I
(I I I I I I I)
W celu rozwijania wra%liwo#ci s!uchowej stosujemy nagrania muzyczne i d(wi ki instrumentów, np.: ßetu, skrzypiec, tr"bki. W trakcie s!uchania dzieci podnosz" kartoniki z obrazkiem instrumentu, który w tym momencie rozpozna!y.
Wa%ne jest wykorzystanie walorów wokalnych dzieci do prezentowania piosenek na
ró%nych uroczysto#ciach przedszkolnych i przegl"dach muzycznych organizowanych poza
przedszkolem.
Rol" nauczyciela jest zapoznanie rodziców ze spostrze%eniami dotycz"cymi zdolno#ci, jakie przejawiaj" dzieci, i zaproponowanie form oddzia!ywa& czy zaj $ dodatkowych
uwzgl dniaj"cych ich predyspozycje.

Przyk ad budowania planu pracy indywidualnej
Plan pracy z dzieckiem o ogólnych zdolno#ciach intelektualnych, wykazuj"cym si umiej tno#ci" czytania
…………………………………………
imi i nazwisko

Za#o enia:
' rozwijanie i ukierunkowanie zdolno#ci dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami
' wspomaganie i podtrzymywanie spontanicznej aktywno#ci dziecka
' stwarzanie warunków do samodzielnego odkrywania i eksperymentowania
' rozbudzanie ciekawo#ci poznawczej
' doskonalenie pami ci, zdolno#ci kojarzenia, my#lenia logicznego i twórczego
' rozwijanie nabytych umiej tno#ci j zykowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem doskonalenia czytania
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Organizacja:
' wyposa%enie k"cika ksi"%ki w publikacje odpowiadaj"ce potrzebom czytelniczym
dziecka, zawieraj"ce krótkie testy du%ym drukiem
' umieszczenie w k"ciku plastycznym ró%norodnych materia!ów plastycznych i przyborów, np. stemple literowe
' opracowanie zada& do wykonania przez dziecko w dogodnym dla niego momencie
Planowane dzia#ania:
Rozwijanie umiej tno#ci j zykowych:
' uk!adanie krótkich tekstów, np. powita& go#ci na uroczysto#ci, %ycze& okoliczno#ciowych
' nagrywanie krótkich opowiada& dziecka i wykonywanie ilustracji do nich
' w!"czanie do udzia!u w przedstawieniach przedszkolnych
' przygotowanie do uczestniczenia w konkursach recytatorskich
Doskonalenie techniki czytania:
' tworzenie alfabetu obrazkowego
' granie w domino obrazkowo-wyrazowe i wyrazowe
' rozwi"zywanie rebusów obrazkowo-literowych
' uk!adanie wyrazów z zestawu sylab, liter i zda& z rozsypanki wyrazowej
' rozwi"zywanie krzy%ówek i odczytywanie has!a
' dobieranie podpisów do obrazków
' wykonywanie albumów na okre#lony temat z umieszczaniem podpisów uk!adanych
z liter wyci tych z gazet lub wykonanych z wykorzystaniem stempli literowych
' tworzenie w!asnych ksi"%eczek tematycznych z uk!adaniem prostych tekstów z rozsypanki zdaniowej
' samodzielne czytanie ksi"%eczek z obrazkami
' znajdowanie informacji w przeznaczonych dla dzieci publikacjach popularnonaukowych, takich jak encyklopedie
' czytanie innym dzieciom krótkich opowiada&
Miesi$c

Sposób realizacji

wrzesie&

1. Tworzenie plakatu „Dzieci z mojej grupy”:
wklejanie zdj $ kolegów i umieszczanie ich imion.
2. Wykonanie i umieszczenie w k"ciku przyrody
metryczek z nazwami eksponowanych owoców.
3. Umieszczanie na konturowym portrecie nazw cz #ci
twarzy, np. usta, oko, nos, broda.
4. …

pa(dziernik

Uwagi

1. …
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Za!$czniki do diagnozy przedszkolnej
ZA%&CZNIK . Zestawienie wyników grupy
w celu ustalenia poziomu grupy i uwzgl'dnienia potrzeb dzieci w organizowanych
zabawach i zaj'ciach z ca!$ grup$
Samoobs uga

Sprawno"& manualna

Rozwój spo eczny i emocjonalny

Zasób wiadomo"ci o otoczeniu
spo ecznym i przyrodniczym

Mowa

Percepcja wzrokowa

Percepcja s uchowa

Rozwój intelektualny wraz
z poj!ciami matematycznymi

Rozumienie symboli

Liczba punktów na jedno dziecko
w odniesieniu do 2 etapu umiej!tno"ci

Rozwój fizyczny i motoryczny

PRÓBA $ (WRZESIE%)

8
pkt.

6
pkt.

$2
pkt.

20
pkt.

$2
pkt.

$6
pkt.

$2
pkt.

$4
pkt.

26
pkt.

4
pkt.

Liczba punktów dla ..................... dzieci
w odniesieniu do 2 etapu umiej!tno"ci
Wyniki indywidualnej diagnozy wszystkich dzieci

Imi

i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

!.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

!0.

!!.

7

ZA !CZNIKI DO DIAGNOZY PRZEDSZKOLNEJ

Samoobs#uga

Sprawno$% manualna

Rozwój spo#eczny i emocjonalny

Zasób wiadomo$ci o otoczeniu
spo#ecznym i przyrodniczym

Mowa

Percepcja wzrokowa

Percepcja s#uchowa

Rozwój intelektualny wraz
z poj ciami matematycznymi

Rozumienie symboli

Liczba punktów na jedno dziecko
w odniesieniu do 2 etapu umiej tno$ci

Rozwój fizyczny i motoryczny

PRÓBA ! (WRZESIE")

8
pkt.

6
pkt.

!2
pkt.

20
pkt.

!2
pkt.

!6
pkt.

!2
pkt.

!4
pkt.

26
pkt.

4
pkt.

Liczba punktów dla ..................... dzieci
w odniesieniu do 2 etapu umiej tno$ci
Wyniki indywidualnej diagnozy wszystkich dzieci

Imi

!2.

!3.

!4.

!5.

!6.

!7.

!8.

!9.

20.

2!.

22.

23.

24.

25.

Ogó#em
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i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

Zestawienie wyników grupy ZA !CZNIK "

Samoobs#uga

Sprawno$% manualna

Rozwój spo#eczny i emocjonalny

Zasób wiadomo$ci o otoczeniu
spo#ecznym i przyrodniczym

Mowa

Percepcja wzrokowa

Percepcja s#uchowa

Rozwój intelektualny wraz
z poj ciami matematycznymi

Rozumienie symboli

Liczba punktów na jedno dziecko
w odniesieniu do 3 etapu umiej tno$ci

Rozwój fizyczny i motoryczny

PRÓBA 2 (MAJ)

!2
pkt.

9
pkt.

!8
pkt.

30
pkt.

!8
pkt.

24
pkt.

!8
pkt.

2!
pkt.

39
pkt.

6
pkt.

Liczba punktów dla ..................... dzieci
w odniesieniu do 3 etapu umiej tno$ci
Wyniki indywidualnej diagnozy wszystkich dzieci

Imi

i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

!.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

!0.

!!.

!2.

!3.

!4.

!5.
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ZA !CZNIKI DO DIAGNOZY PRZEDSZKOLNEJ

Samoobs#uga

Sprawno$% manualna

Rozwój spo#eczny i emocjonalny

Zasób wiadomo$ci o otoczeniu
spo#ecznym i przyrodniczym

Mowa

Percepcja wzrokowa

Percepcja s#uchowa

Rozwój intelektualny wraz
z poj ciami matematycznymi

Rozumienie symboli

Liczba punktów na jedno dziecko
w odniesieniu do 3 etapu umiej tno$ci

Rozwój fizyczny i motoryczny

PRÓBA 2 (MAJ)

!2
pkt.

9
pkt.

!8
pkt.

30
pkt.

!8
pkt.

24
pkt.

!8
pkt.

2!
pkt.

39
pkt.

6
pkt.

Liczba punktów dla ..................... dzieci
w odniesieniu do 3 etapu umiej tno$ci
Wyniki indywidualnej diagnozy wszystkich dzieci

Imi

!6.

!7.

!8.

!9.

20.

2!.

22.

23.

24.

25.

Ogó#em
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i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

Zestawienie liczb dzieci z trudno ciami w konkretnych sprawno ciach ZA !CZNIK 2

ZA!"CZNIK 2. Zestawienie liczb dzieci z trudno$ciami
w konkretnych sprawno$ciach
w celu ukierunkowania dzia#a$ w grupie na doskonalenie danych sprawno%ci
Lp.
I

Opis sprawno$ci

Liczba dzieci
z trudno$ciami

Rozwój Þzyczny i motoryczny

!.

Ch tnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

2.

Sprawnie chodzi i biega, zachowuj&c równowag cia#a.

3.

Zr cznie rzuca i chwyta przybory.

4.

Wykonuje improwizacje ruchowe do muzyki lub opowiadania nauczyciela.

II

Samoobs#uga

!.

Samodzielnie ubiera si , zapina guziki, wi&'e sznurowad#a.

2.

Prawid#owo wykonuje czynno$ci higieniczne i korzysta z toalety.

3.

Dba o swoje rzeczy i utrzymuje je w porz&dku.

III

Sprawno$% manualna

!.

Pos#uguje si przy rysowaniu i innych czynno$ciach zawsze t& sam& r k&.

2.

Prawid#owo trzyma przybory i stosuje odpowiedni nacisk podczas rysowania.

3.

Rysuje szlaczki.

4.

Koloruj&c, mie$ci si w konturze.

5.

Sprawnie pos#uguje si no'yczkami.

6.

Podejmuje i samodzielnie wykonuje prace plastyczno-konstrukcyjne.

IV

Rozwój spo#eczny i emocjonalny

!.

Uczestniczy we wszystkich zaj ciach proponowanych przez nauczyciela.

2.

Przestrzega zasad ustalonych w grupie.

3.

U'ywa form grzeczno$ciowych.

4.

Wspó#dzia#a z innymi dzie%mi podczas zabawy i wykonywania zada(.

5.

W sposób jasny wyra'a swoje potrzeby.

6.

Wykonuje przyj te na siebie obowi&zki i doprowadza prac do ko(ca.

7.

Samodzielnie organizuje wolny czas przeznaczony na zabaw .

8.

Umie wyrazi% swoje uczucia w sposób adekwatny do sytuacji.

9.

Rozumie emocje i uczucia innych osób.

!0.

PotraÞ oceni% post powanie swoje, kolegów i bohaterów literackich

V

Zasób wiadomo$ci o otoczeniu spo#ecznym i przyrodniczym

!.

Podaje swoje imi i nazwisko, zna swój adres zamieszkania.

2.

Wie, ile ma lat.

3.

PotraÞ wymieni% cz#onków swojej rodziny

4.

Wie, jaka jest teraz pora roku, nazwa poprzedni& i nast pn&.

5.

Wie, jaki jest dzisiaj dzie( tygodnia, jaki by# wczoraj i jaki b dzie jutro.

6.

PotraÞ powiedzie%, jaka jest dzisiaj pogoda.

VI

Mowa
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!.

Mówi poprawnie pod wzgl dem artykulacyjnym.

2.

Stosuje prawid#owo formy gramatyczne.

3.

Opowiada, co jest na obrazku, interpretuj&c jego tre$%.

4.

Rozumie polecenia nauczyciela.

5.

PotraÞ zadawa% pytania w celu uzyskania informacji.

6.

Wyra'a opini na okre$lony temat.

7.

Dostosowuje sposób wypowiedzi do rozmówcy i sytuacji.

8.

PotraÞ doko(czy% zdanie, tworz&c logiczn& wypowied).

VII

Percepcja wzrokowa

!.

Uk#ada obrazek z cz $ci.

2.

Wskazuje podobie(stwa i ró'nice mi dzy przedmiotami (obrazkami).

3.

Rozpoznaje kolory.

4.

Rozró'nia kszta#ty.

5.

Wskazuje 6 i wi cej elementów, którymi ró'ni& si 2 obrazki.

6.

Rysuje na kratkowanym papierze wed#ug podanego wzoru.

VIII

Percepcja s#uchowa

!.

Rozpoznaje odg#osy z najbli'szego otoczenia.

2.

PotraÞ powtórzy% us#yszany rytm.

3.

Powtarza krótkie wierszyki i rymowanki.

4.

Wyodr bnia wyrazy w zadaniu.

5.

Dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazu.

6.

Nazywa g#oski w nag#osie i wyg#osie wyrazu.

7.

Uk#ada rym do podanego wyrazu.

IX

Rozwój intelektualny wraz z poj&ciami matematycznymi

!.

Pos#uguje si liczebnikami g#ównymi i porz&dkowymi.

2.

Orientuje si na kartce papieru.

3.

Dostrzega zwi&zki przyczynowo-skutkowe, uk#adaj&c historyjk obrazkow&.

4.

Dostrzega regularno$ci i kontynuuje je.

5.

Rozpoznaje kszta#ty Þgur geometrycznych.

6.

Rysuje posta% cz#owieka, zaznaczaj&c wszystkie elementy.

7.

Rozró'nia praw& i lew& stron cia#a.

8.

Wskazuje po#o'enie przedmiotów w przestrzeni.

9.

Grupuje obiekty w sensowny sposób.

!0.

Porównuje liczebno$% zbiorów, stosuj&c okre$lenia: mniej, wi cej, tyle samo.

!!.

Porz&dkuje zbiory wed#ug liczebno$ci, np. od najmniejszego do najwi kszego.

!2.

Liczy prawid#owo w zakresie !0 i wi kszym.

!3.

Dodaje i odejmuje na konkretach.

X

Rozumienie symboli

!.

Rozpoznaje symbole i rozumie ich znaczenie.

2.

Wskazuje takie same znaki graÞczne.
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ZA!"CZNIK 3. Zestawienie wyników dzieci
w celu ustalenia kierunku indywidualnej pracy korekcyjnej oraz pracy z dzieckiem
zdolnym po próbie
Samoobs#uga

Sprawno$% manualna

Rozwój spo#eczny i emocjonalny

Zasób wiadomo$ci o otoczeniu
spo#ecznym i przyrodniczym

Mowa

Percepcja wzrokowa

Percepcja s#uchowa

Rozwój intelektualny wraz
z poj ciami matematycznymi

Rozumienie symboli

Liczba punktów w odniesieniu do 2 etapu
umiej tno$ci

Rozwój fizyczny i motoryczny

DZIECI POTRZEBUJ*CE
WSPARCIA

8
pkt.

6
pkt.

!2
pkt.

20
pkt.

!2
pkt.

!6
pkt.

!2
pkt.

!4
pkt.

26
pkt.

4
pkt.

Organizowanie pracy korekcyjnej

Imi

i nazwisko

Liczba uzyskanych punktów

!.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

!0.

!!.

!2.

Liczba dzieci wymagaj&cych wsparcia
w wybranych sferach rozwoju – uzyskuj&cych wynik poni'ej podanych punktów

77
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Samoobs#uga

Sprawno$% manualna

Rozwój spo#eczny i emocjonalny

Zasób wiadomo$ci o otoczeniu
spo#ecznym i przyrodniczym

Mowa

Percepcja wzrokowa

Percepcja s#uchowa

Rozwój intelektualny wraz
z poj ciami matematycznymi

Rozumienie symboli

Liczba punktów na jedno dziecko
w odniesieniu do 2 etapu umiej tno$ci

Rozwój fizyczny i motoryczny

DZIECI WYKAZUJ*CE
ZDOLNO+Ci

8
pkt.

6
pkt.

!2
pkt.

20
pkt.

!2
pkt.

!6
pkt.

!2
pkt.

!4
pkt.

26
pkt.

4
pkt.

Organizowanie pracy z dzieckiem zdolnym

Imi

i nazwisko

!.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

!0.

!!.

!2.

!3.

!4.

Liczba dzieci wykazuj&cych okre$lone
zdolno$ci w wybranych sferach rozwoju
– uzyskuj&cych wynik powy'ej podanych
punktów
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Liczba uzyskanych punktów

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

NOTATKI

