
Nowa podstawa programowa  
   – nowa oferta WSiP

sklep.wsip.pl
infolinia: 801  220  555

wsip.pl

Więcej informacji u naszych konsultantów edukacyjnych oraz na wsip.pl



Dokładnie tyle, ile 
potrzebuje Twoja grupa 
Przygotuj dzieci na wielką przygodę. 
Największą nagrodą jest dla Ciebie radość dzieci. Ich apetyt na odkrywanie 
świata daje Ci energię do pracy. Zależy Ci na zaufaniu rodziców?  
Sięgnij po nasze materiały i przekonaj się, że są w sam raz dla Ciebie.  
Będziesz zawsze dobrze przygotowany do zajęć.

PRZYGOTOWANI NA CZAS!
Twoim sprzymierzeńcem będzie Puszatek. Wprowadzi dzieci 
w świat relacji z rówieśnikami. Jest przyjacielskim, puszystym 
stworkiem, który żyje w zakamarkach przedszkola. Dorasta 
razem z dziećmi – raz się śmieje, raz się puszy, wtedy trudno 
go ugłaskać… Pojawia się w kartach pracy i scenariuszach zajęć. 
Przedszkolaki poznają jego historię z opowiadań Agnieszki Galicy.
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  Korczakowskie podejście  
do społeczno-emocjonalnego  
rozwoju dziecka

  Zintegrowane z cyklem narzędzie  
do diagnozy gotowości szkolnej  
i analizy jej wyników

  Rzetelne przygotowanie  
do nauki czytania i pisania

6 lat 5 lat

  Kompleksowa oferta dla trzy-, 
cztero-, pięcio- i sześciolatków

  Poznawanie świata przez 
eksperymenty i zabawy badawcze

  Ciekawy i bogaty program 
wychowawczy

Wędrując z Tropicielami, dzieci poznają litery i liczby, samodzielnie odkrywają 
świat przez eksperymentowanie i wnioskowanie. Ćwiczą słuch, trenują wzrok, 
rozwijają mowę, a przy tym zaspokajają naturalną potrzebę ruchu!

NOWOŚĆ

ZAMÓW NA 
SKLEP.WSiP.PL
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Pak i Supełek – sympatyczni bohaterowie cyklu, 
którzy pomogą rozwiązać nawet najtrudniejsze 

zadanie. Czekają na dzieci w każdym pudełku. 
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CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 
I PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka” precyzuje organizacj  procesu wychowawczo-dydaktycznego-opieku -
czego, który jest niezb dny do osi gni cia naczelnego celu wychowania przedszkolnego, jakim jest wsparcie ca o cio-
wego rozwoju dziecka. W programie zwraca si  uwag  na celowo  dzia a  nauczyciela i dziecka. Jest on uporz dko-
wanym zbiorem celów ogólnych, czyli tych adresowanych do nauczyciela, okre laj cych jego zamys , zamiar, strategi  
pracy, oraz celów operacyjnych, zwanych te  szczegó owymi, okre laj cych konkretne osi gni cia, umiej tno ci dzie-
ci. Program zawiera tak e wiadomo ci, tre ci, które dziecko opanuje i zdob dzie w wyniku planowanych dzia a  
wychowawczo-dydaktycznych. Cele operacyjne wynikaj  z celów ogólnych. Taki uk ad tre ci w znacznym stopniu 
u atwia opracowywanie narz dzi badawczych, niezb dnych do diagnozowania osi gni  wychowanków.
Program jest zgodny z „Podstaw  programow  wychowania przedszkolnego”, ci le si  do niej odnosi. Punktem 
wyj cia opracowania programu sta y si  okre lone w podstawie zadania, jakie stoj  przed placówkami wychowa-
nia przedszkolnego. Efektem realizacji zada  przedszkola s  sformu owane w niniejszym programie cele, które 
powinny osi gn  dzieci na kolejnych etapach rozwoju.

Do zadań wychowania przedszkolnego należy

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywno ci dziecka poprzez fachow  organizacj  do wiadcze  w  zycznym, emo-
cjonalnym, spo ecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
• Wed ug prof. Ryszarda Wi ckowskiego „wielokierunkowa aktywno  dziecka powinna zapewni  mu jego wszech-

stronny rozwój”. 
• A.J. Ayers, twórczyni metody integracji sensorycznej, uwa a a, e „pod wp ywem normalnych, naturalnych aktyw-

no ci, dzieci rozwijaj  si , a ich systemy nerwowe osi gaj  coraz wy sze stadia rozwojowe”.
• Pocz tek wszelkiej edukacji wyznacza natura dziecka. To w a nie j  nauczyciel powinien dostrzec i optymalnie 

wykorzysta  w dzia aniach edukacyjnych na rzecz rozwoju dziecka w czterech obszarach:  zycznym, emocjonal-
nym, spo ecznym i poznawczym. Automatycznie poka e si  nauczycielowi indywidualno  ka dego dziecka. 

• Niezb dne w dzia aniach nauczyciela jest rozwijanie i kszta cenie umiej tno ci dziecka w czterech obszarach 
z jednakow  wag  dla ka dego z nich. Taka spójno  i jednakowe nasilenie dzia a  jest warunkiem pó niejszego 
radzenia sobie z nauk  szkoln .

• Nauczyciel powinien organizowa  zabawy, wiczenia, gry, zadania i wszelkie czynno ci w taki sposób, aby wspo-
maga y rozwój  zyczny, emocjonalny, spo eczny i poznawczy dziecka. Niezb dna jest harmonia i spójno  pod-
czas zaj  w tych czterech obszarach. Doskonale sprawdza si  tutaj zastosowanie modelu holistycznego rozwoju 
cz owieka zwi zanego z systemem form i metod kszta cenia oraz terapwii, czyli tzw. „Edukacj  przez ruch” D.H. 
Dziamskiej.

2. Tworzenie warunków umo liwiaj cych dzieciom swobodny rozwój, zabaw  i odpoczynek w poczuciu bezpie-
cze stwa.
• Przedszkole to drugi dom dla dzieci. Rodzice, oddaj c dziecko do przedszkola s  pewni, e b dzie czu o si  tam 

wspaniale, wiele si  nauczy, zje pyszne posi ki, b dzie mog o bawi  si  z innymi dzie mi, o wszystko b dzie mo-
g o zwróci  si  do swojej pani i nic z ego mu si  nie stanie. To kwintesencja dzia alno ci przedszkola, w którym 
dziecko czuje si  kochane, potrzebne i bezpieczne. Zadaniem dyrektora, ale te  nauczycieli i pozosta ych pracow-
ników jest tworzenie takiego w a nie przedszkola.  

• Wiele czynników sk ada si  na spe nienie takich wymaga . Dziecko – ma y bezbronny cz owiek – jest podmiotem 
najwa niejszym, a jego poczucie bezpiecze stwa  zycznego i psychicznego s  priorytetowe. 

• Wa ne jest zaplanowanie bezpiecznego i jednocze nie efektywnego pobytu dziecka w przedszkolu – zaczynaj c 
od ca o ciowego zaplanowania stabilnego funkcjonowania przedszkola, przez coroczne i okresowe planowanie 
procesu pedagogicznego, dziennym harmonogramie pobytu dziecka w przedszkolu ko cz c. Dzi ki dobremu 
planowaniu mo na osi gn  zamierzony rezultat.
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• Nale y podkre li , e wa ne s  nie tylko warunki lokalowe, wyposa enie, pomoce dydaktyczne, zdrowe posi ki, 
normy BHP czy ciekawe programy wychowania przedszkolnego, ale przede wszystkim nauczyciel i jego relacje 
z wychowankami. To jego postawa w stosunku do dzieci i ich rodziców oraz sposób dzia ania warunkuj  jako  
pobytu dziecka w przedszkolu. Prawdziwy nauczyciel potra   wychowywa  dziecko tak, by by o szcz liwe, odpo-
wiedzialne i otwarte na wiat.

3. Wspieranie aktywno ci dziecka podnosz ce poziom integracji sensorycznej i umiej tno ci korzystania z rozwi-
jaj cych si  procesów poznawczych. 
• Metoda integracji sensorycznej powsta a w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Jej twórczyni  by a ameryka -

ska psycholog i terapeutka zaj ciowa – Ann Jean Ayres.
• Ogólnie integracja polega na scaleniu w jednolit  ca o  podobnych elementów. A.J. Ayres de  niowa a integracj  

sensoryczn  jako „proces, dzi ki któremu nasz mózg, otrzymawszy informacje ze wszystkich zmys ów, rozpozna-
je je, segreguje i interpretuje, a tak e integruje je ze sob  oraz z wcze niejszymi do wiadczeniami i na tej podstawie 
tworzy odpowiedni  do sytuacji reakcj  (zwan  w teorii SI reakcj  adaptacyjn )”.

• Warto, aby nauczyciel przyjrza  si  koncepcji „Edukacji przez ruch” D. Dziamskiej, która jest systemem form 
i metod realizuj cym za o enia integracji sensorycznej, wspomagaj cym proces uczenia si .  W dzia aniach 
z dzieckiem wed ug tej koncepcji wykorzystuje si  do realizacji wicze  naturalny ruch dziecka o charakterze na-
przemiennym w rytmie towarzysz cej wiczeniom muzyki. W trakcie takich dzia a  nast puje aktywizacja i inte-
gracja zmys ów. Rozwija si  równie  wra liwo  estetyczna, bo w koncepcji czy si  dzia ania ruchowe, gra  czne, 
muzyczne i plastyczne. Dodatkowo, dziecko doskonale bawi si  jednocze nie samo i z innymi, a poprzez zabaw  
poznaje, otoczenie i samego siebie. Powstaj ce w wyniku wicze  wytwory mo na wykorzystywa  do kolejnych 
form dzia ania w trakcie kolejnych zaj  z dzie mi. Mo na wi c stwierdzi , e wspomagany jest rozwój w czterech 
obszarach: poznawczym, spo ecznym, ruchowym i emocjonalnym, sama koncepcja za  czy aspekt kszta c cy 
z terapeutycznym.

4. Zapewnienie prawid owej organizacji do wiadcze  umo liwiaj cych ci g o  procesów adaptacji oraz pomoc 
w zapewnieniu tej ci g o ci u dzieci rozwijaj cych si  w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.  
• Pierwszym niezwykle wa nym krokiem wyznaczaj cym organizowanie warunków sprzyjaj cych adaptacji oraz 

wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci rozwijaj cych si  w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspie-
szony jest prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych, które stanowi  ród o wiedzy o dziecku 
i wyznaczaj  kierunki dzia a . Okre laj  one tak e poziom rozwoju dziecka.

• Je li wyniki obserwacji s  niepokoj ce w jakimkolwiek obszarze rozwoju dziecka, konieczne jest podj cie dzia a  
koryguj cych. Oczywi cie nie mo e odbywa  si  to bez konsultacji ze specjalistami oraz rodzicami 

• Wa ne te  jest opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dzieci, które osi g-
n y niski poziom gotowo ci i dojrza o ci szkolnej okre lony w wyniku przeprowadzonej analizy gotowo ci 
i dojrza o ci szkolnej na pocz tku roku poprzedzaj cego rozpocz cie przez dziecko nauki w klasie I szko y pod-
stawowej.

• Tak jak w ka dym dzia aniu z dzieckiem, tak równie  przy osi ganiu powy szego celu wiele zale y od postawy 
nauczyciela, wiedzy, umiej tno ci i efektywno ci jego pracy. Du  rol  odgrywaj  te  ciekawe, adekwatne do 
stawianych celów metody i formy pracy z dzieckiem oraz dobór rodków dydaktycznych. Niezwykle wa na jest 
indywidualizacja pracy. Sprawdzaj  si  proponowane w tym programie metody: gimnastyka umys u P. Denni-
sona, metoda Bon Depart, programy komputerowe, trening autogenny w wersji A. Polender, metoda symboli 
d wi kowych (muzykoterapia wed ug B. Kaji), pedagogika zabawy, dzia ania w bezpo rednim kontakcie z przy-
rod , terapia przez sztuk , „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej i inne.

• Dzieci o przyspieszonym rozwoju wymagaj  nie mniejszej troski i zainteresowania. Wszystkie uzdolnione przed-
szkolaki potrzebuj  konkretnych, odnosz cych si  do rzeczywisto ci sytuacji, w których mog  wypróbowa  
swoje pomys y, mo liwo ci. To punkt wyj cia dla nauczyciela i rodzica. Wa ne, aby wychodzi  naprzeciw ich 
zainteresowaniom zwi zanym z uzdolnieniami, ale jednocze nie dba  o ich sprawno  psychiczn . W dzia a-
niach z dzieckiem o przyspieszonym rozwoju wa na jest indywidualizacja. Nale y tworzy  sytuacje, w których 
dziecko mog oby wykorzysta  swój twórczy potencja . Nale y tak e stymulowa  intelekt dziecka. Szczególnie 
przydatne s  metody aktywizuj ce, w tym s u ce rozwi zywaniu problemów, mobilizuj ce do my lenia przyczy-
nowo-skutkowego. Sprawdzaj  si  równie  dzia ania w k cikach zainteresowa  – poprzez dobór odpowiednich 
pomocy, rodków dydaktycznych, zabawek mo na rozwija  i odkrywa  mo liwo ci dzieci. Dziecko oczekuje 
wyzwa  i trudniejszych zada . Mo na wi c zwi kszy  stopie  trudno ci: postawi  dodatkowe zadanie o charak-
terze otwartym, problemowym i twórczym;  dba  o to, aby dziecko mog o zaprezentowa  swój talent na szerszym 
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forum; w ka dej nadarzaj cej si  sytuacji rozbudza  zdolno ci i cierpliwie odpowiada  na pytania, wykaza  
zainteresowanie w rozmowie z dzieckiem.   

•  Je eli w przedszkolu znajduje si  grupa integracyjna, gdzie spotykaj  si  dzieci pe no- i niepe nosprawne, to orga-
nizuj c zaj cia, nale y pami ta , e dzieci niepe nosprawne i pe nosprawne realizuj  swoje potrzeby, mo liwo ci 
intelektualne i psychiczne na zasadzie sprz enia zwrotnego, wzajemnie czerpi c korzy ci. W przypadku dzieci 
niepe nosprawnych grupa zaspokaja ich potrzeby psychiczne, uspo ecznia je, mobilizuje, uczy pokonywania 
trudno ci. Z kolei dzieci pe nosprawne spontanicznie ucz  si  opieku czo ci, akceptacji, dostrzegania potrzeb 
innych. Priorytetem w tym wzgl dzie jest równie  systematyczna wspó praca z rodzicami i specjalistami. Dla 
rodziców dzieci niepe nosprawnych zawsze trzeba znale  czas na rozmow  o ich dziecku, nale y ich wspiera . 
Równie  rodzicom dzieci zdrowych nale y okaza  wyrozumia o  i cierpliwo , wyja niaj c, e wspólna zaba-
wa dzieci pe no- i niepe nosprawnych dostarcza wielu korzy ci. Oczywi cie funkcjonowanie grupy integracyjnej 
wymaga spe nienia dodatkowych warunków potrzebnych do optymalnego przebiegu procesu pedagogicznego, 
takich jak: przygotowanie programów autorskich, dostosowanie budynku i placu przedszkolnego (np. zniesienie 
barier architektonicznych, odpowiednie wyposa enie), wykwali  kowana kadra pedagogiczna.

• We wszystkich dzia aniach nale y pami ta  o rodzicach wychowanków. Mog  oni pomóc nauczycielowi, ale 
bardzo cz sto sami tak e potrzebuj  pomocy i wsparcia. Efektywny kontakt z rodzicami jest wi c bardzo wa -
ny i cenny w zdobywaniu do wiadcze  zapewniaj cych ci g o  procesów adaptacji u dzieci rozwijaj cych si  
w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dzieci cej eksploracji wiata, dobór tre ci adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, 
jego mo liwo ci percepcyjnych, wyobra e  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zaintere-
sowa .
• Dziecko poznaje wiat na dwa sposoby: za pomoc  zmys ów i umys u. Dzi ki wrodzonej ciekawo ci chce samo-

dzielnie i czynnie odkrywa , bada  i poznawa  wiat. Dzieci w wieku siedmiu lat ucz  si  w sposób niezamierzo-
ny, mimowolny i spontaniczny. Te wyj tkowe cechy nale y wykorzysta  w procesie pedagogicznym.

• Ka de dziecko jest indywidualno ci . Nie mo na wi c u y  jednego wzorca do wspomagania wszystkich dzieci, 
a nale y wykorzysta  w asne pomys y dostosowane do indywidualnych cech i mo liwo ci wychowanka, do jego 
zainteresowa  i poziomu rozwoju.

• Nale y tworzy  sytuacje, w których dziecko mog oby wykorzysta  swój twórczy potencja . Nale y tak e stymulo-
wa  intelekt dziecka. Szczególnie przydatne s  metody aktywizuj ce, w tym s u ce rozwi zywaniu problemów, 
mobilizuj ce do my lenia przyczynowo-skutkowego. Sprawdzaj  si  równie  dzia ania w k cikach zaintereso-
wa  – poprzez dobór odpowiednich pomocy, rodków dydaktycznych, zabawek mo na rozwija  i odkrywa  
mo liwo ci dzieci. Warto zastosowa  metod  projektów, w której wszystkie dzieci maj  jednakow  szans  eks-
ploracji wiata.

• W przedszkolu, oprócz zorganizowanych zaj , pojawia si  wiele sytuacji, które mo na wykorzysta  do kszta -
towania czynno ci intelektualnych. Wynikaj  one chocia by z zabawy dzieci cej, czy zaj  codziennych, np. 
sprawdzenie, czy wystarczy dla wszystkich y ek podczas nakrywania do sto u, rozdzielanie po jednej dla ka de-
go,  czy te  poranne liczenie – ustalanie, ile dzieci przysz o do grupy, ustawienie w szeregi dziewczynek i ch op-
ców – porównywanie, kogo jest wi cej „na oko” poprzez kolejne ustawianie si  w pary ch opiec – dziewczynka, 
zabawa samochodami (szczególnie lubiana przez ch opców), wzbudza zainteresowanie i zdobywanie wiedzy 
technicznej u dzieci. Ka da sytuacja nadarzaj ca si  w ci gu ca ego dnia w przedszkolu mo e sta  si  okazj  do 
nauki.

• Niezwykle wa ne jest hartowanie emocjonalne dzieci, które pomaga im radzi  sobie w yciu. Odporno  emo-
cjonalna warunkuje pomy lne funkcjonowanie w grupie i udan  edukacj . Zawsze pami ta  trzeba o tym, e 
nale y wspiera  swojego wychowanka w dzia aniach, motywowa  go do podejmowania zada , chwali , umac-
niaj c jego poczucie warto ci, pozwala  mu dzia a  i do wiadcza . B dem jest wyr czanie pojmowane jako 
troska i pomoc.

• Na nauczycielu spoczywa wa ny obowi zek takiej organizacji zaj  i zabaw, aby dziecko, jak powiedzia  Platon, 
„uczy o si  niechc cy, a zapami tywa o na zawsze”.

6. Wzmacnianie poczucia warto ci, indywidualno , oryginalno  dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobo-
wych i uczestnictwa w grupie. 
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• Wiek przedszkolny to okres, w którym w wysokim stopniu kszta tuje si  samoakceptacja dziecka. W domu rodzin-
nym te  tworz  si  pierwsze relacje osobowe. Rodzice s  pierwszymi nauczycielami wzmacniaj cymi poczucie 
w asnej warto ci, indywidualno ci i oryginalno ci dziecka, warunkuj cymi samoakceptacj  i relacje osobowe.

• Wa nym etapem w kszta towaniu si  m odego cz owieka jest kontakt z grup  rówie nicz  i nauczycielem w przed-
szkolu. W grupie rówie niczej dziecko uczy si  zachowa  prospo ecznych, a nauczyciel udziela mu wsparcia i jest 
jego przewodnikiem w kszta towaniu prospo ecznej postawy i samoakceptacji. To nie atwe zadanie i dla dziecka, 
i dla nauczyciela. Trzeba podej  do tego w sposób m dry i przemy lany, tak aby wzmacnia  samoocen  dzie-
cka. Warto da  dzieciom mo liwo  np. robienia czego  sensownego wspólnie, rozmawiania na dany temat oraz 
oceny. Kiedy dziecko tworzy obraz samego siebie, czerpie wzory z rodziców, a potem z nauczyciela. Pozytywna 
i autentyczna samoocena jest fundamentem prawid owego rozwoju. Je eli dziecko akceptuje siebie, to atwiej 
b dzie porusza o si  w otaczaj cym wiecie podczas zdobywania nowych umiej tno ci.

• Priorytetowym zadaniem nauczyciela jest po wi ceniu uwagi dziecku, wys uchanie go, umo liwienie wyra ania 
emocji i w asnego zdania. Pozytywnie nastawienie doros ych, pochwa a, ciep e gesty, u miech, akceptacja – to 
pierwszy, ale niezwykle wa ny krok do wzmacniania w asnej warto ci, a nast pnie do harmonijnego zdobywania 
i doskonalenia kompetencji i kszta towania relacji w grupie. 

• W procesie budowania obrazu samego siebie dziecko czerpie wzory z rodziców w rodowisku rodzinnym, a po-
tem z nauczyciela w przedszkolu. Istotne jest wi c dostrzeganie indywidualno ci dziecka i nieporównywanie go 
z innymi, a tak e wspieranie go w radzeniu sobie z emocjami i akceptowaniu mocnych i s abych stron. Trzeba 
zapewni  dziecku mo liwo  wybory, np. chustek do ta ca, zabawek, komponowania kanapek wed ug w asnego 
pomys u itp. Ci g e wyr czanie dziecka albo nieustanne decydowanie za nie przyniesie negatywny efekt. Wa na 
w dzia aniach nauczyciela i dziecka jest konsekwencja i jasno przedstawione i powtarzane zasady post powania. 
Wymierne efekty przynosi ocenianie przede wszystkim wysi ku dziecka w o onego w wykonanie zadania, a tak e 
chwalenie go, np. za w a ciwe zachowanie. Doskona y sposobem na kszta towanie postawy m odego cz owieka 
jest dobór odpowiednich zabaw – takich, w których mo e on dostrzec swoje mocne strony i umiej tno ci, orygi-
nalno  i indywidualno . Pomocne s  równie  bajki, opowiadania edukacyjne i ró ne formy teatralne. Nale y 
pami ta  równie  o tym, e karanie jest mnie efektywne ni  chwalenie, bowiem stosowanie pochwa  pozwala na 
w a ciwe ukierunkowanie swojego zachowania w otoczeniu pozytywnych emocji. Je eli nauczyciel chce u y  s ów 
krytyki, to musi pami ta  o tym, aby dotyczy y one nie  dziecka, ale jego zachowania. Warto post powa  zgodnie 
z maksym  Marii Montessori, która twierdzi a, e „czym dziecko yje, tego si  uczy”.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjaj cych rozwojowi nawyków i zachowa  prowadz cych do samodzielno ci oraz dbania 
o zdrowie, sprawno  ruchow  i bezpiecze stwo, w tym bezpiecze stwo w ruchu drogowym
• Samodzielno  jest potrzeb  rozwojow  ka dego dziecka. Przez podejmowanie prób i gromadzenie do wiadcze  

stopniowo opanowuje ono niezb dne w yciu umiej tno ci, rozwija swoje mo liwo ci, poznaje w asn  odr bno  
i kszta tuje to samo . Samodzielno  jest cech , która rozwija si  etapami i przechodzi od ni szych do wy szych 
form.

• W procesie rozwijania samodzielno ci niezwykle wa ne jest m dre wychowywanie polegaj ce na tym, aby dziecka 
nie wyr cza , lecz pozwoli  mu na b dzenie, zmaganie si  w asnymi problemami, a tak e stawianie mu wymaga  
dostosowanych do jego wieku i mo liwo ci.

• Z rozwijaniem samodzielno ci wi e si  ci le dba o  o bezpiecze stwo oraz wzmacnianie poczucia w asnej 
warto ci dziecka w zwi zku z jego sukcesami wynikaj cymi z samodzielnego dzia ania. Wszelkie dzia ania na-
uczyciela ukierunkowane na samodzielno  dziecka warunkuj  samodzielno  w yciu doros ym.

• Dzieci w wieku przedszkolnym znajduj  si  w okresie wzmo onego i fundamentalnego rozwoju. U wiadomienie 
dziecku konieczno ci dbania o zdrowie jest niezwykle wa nym zadaniem rodziców i nauczycieli. 

• Warunkiem dba o ci o zdrowie wychowanków jest utrwalenie nawyków higienicznych, kszta towanie prawid owej 
postawy cia a, wdra anie do przebywania na wie ym powietrzu, racjonalne hartowanie i od ywianie organizmu, 
przestrzeganie zasad bezpiecze stwa w ka dym dzia aniu w tym w ruchu drogowym.

• Do dzia a  prozdrowotnych nale y wykorzysta  naturaln  potrzeb  ruchu dziecka. Nale y te  systematycznie 
dawkowa  ruch w po czeniu z prawid owym od ywianiem. 

• Najkorzystniejsze jest uprawianie wicze , zabaw ruchowych, gier sportowych na powietrzu. Sprzyja to nie tylko 
podnoszeniu sprawno ci  zycznej, ale równie  dotlenianiu, hartowaniu organizmu. „Od aktywno ci ruchowej 
zale y równie  mineralizacja tkanki kostnej oraz prawid owe ukrwienie organizmu. Wysi ek  zyczny pobudza doj-
rzewanie o rodków ruchowych w mózgu, przy pieszaj c tym samym rozwój motoryczno ci” (K. Wla nik, 1999).
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• Powinno si  zapewnia  dziecku du o zaj  ruchowych, pami taj c jednak o tym, aby nie przeci y  bardzo m o-
dego, rozwijaj cego si  organizmu. 

• Wa ne jest systematyczne organizowanie ró norodnych form ruchu – wicze  porannych o wielostronnym ruchu, 
zestawów zabaw ruchowych, wicze  gimnastycznych, szczególnie u dzieci starszych, gier sportowych z regu a-
mi, spacerów, wycieczek.

• Aktywno  ruchow  dobrze jest czy  z muzyk , wykorzystywa  przybory gimnastyczne, akcesoria. Nale y te  
szuka  ciekawych metod. Zaliczy  do nich mo na np. opowie  ruchow  J. G. Thulina, gimnastyk  ekspresyjn  
R. Labana, K. Orffa, gimnastyk  rytmiczn  A. i M. Kniessów, muzykoterapi  wed ug B. Kaji, pedagogik  zabawy 
wed ug Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, jak równie  metod  integracji sensorycz-
nej wg D. Dziamskiej, w której ruch uaktywnia wszystkie zmys y. 

• Podczas zaj  ruchowych na wolnym powietrzu mo na wykorzysta  warunki terenowe sprzyjaj ce w szczególno-
ci zabawom bie nym, orientacyjno-porz dkowym czy z elementem wspinania. 

• Zabawy, wiczenia, gry zespo owe motywuj  do stosowania zasad bezpiecze stwa i zachowania zasady fair play. 
Jak w ka dym obszarze dzieci cych dzia a  bezpiecze stwo jest priorytetem.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczu  w asnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, re-
alizowane m.in. podczas codziennych zaj  w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych uwzgl dniaj cych tre ci 
adekwatne do intelektualnych mo liwo ci i oczekiwa  rozwojowych dzieci.
• Wraz z rozwojem my lenia, pami ci i j zyka dziecka rozwijaj  si  jego emocje, a dzi ki temu staje si  ono coraz 

bardziej wiadome zarówno w asnych emocji, jak i uczu  innych ludzi.
• W wieku przedszkolnym ju  trzyletnie dziecko ma ch  do mówienia o w asnych prze yciach. Ta umiej tno  

doskonali si  z wiekiem. Dzi ki zdobywanym do wiadczeniom i pomocy doros ych dziecko potra   rozpozna  
i nazwa  emocje oraz uczucia im towarzysz ce, np. rado  – Jest mi weso o, smutek – Jest mi smutno. Niezwykle 
istotna jest wówczas rozmowa z dzieckiem na temat tego, co prze ywa, co si  sta o, szukanie odpowiedzi, dlacze-
go tak si  sta o i jak mo na sobie z tym poradzi . Dzi ki temu dziecko nauczy si , jak radzi  sobie z emocjami, 
b dzie dostrzega o emocje innych, a w efekcie rozwinie umiej tno  rozumienia uczu  innych ludzi. Bardzo do-
brze sprawdzi si  w tym przypadku zabawa teatralna. Wcielanie si  w okre lone role pomaga zrozumie  emocje 
i uczucia. Doskona ym sposobem jest czytanie dzieciom ksi ek dotycz cych tego zagadnienia i rozmowa na 
temat ich tre ci (zastanawianie si  nad post powaniem bohaterów). 

• Rol  doros ych jest pomaganie dzieciom, w szczególno ci kiedy dzieci ucz  si  rozumienia uczu  innych ludzi.  
Dla dzieci istotna jest ró norodno  do wiadcze , ale  jednocze nie obecno  doros ego, który staje si  przewod-
nikiem po wiecie emocji i uczu , zawsze s u y rad  i pomaga rozwi zywa  problemy. Warto zach ca  dziecko 
do odgadywania uczu  innych dzieci, np. Powiedz, jak teraz czuje si  Ania, gdy Julek zabra  jej ulubion  zabawk ? 
Pozwoli to dziecku uto sami  si  z drug  osob  i lepiej ja zrozumie . 

• Wszystkie sposoby post powania nauczyciel powinien dostosowa  do mo liwo ci rozwojowych dziecka. Powi-
nien interweniowa , gdy dziecko nie mo e poradzi  sobie z trudnymi emocjami. 

• Niezwykle wa ne jest kszta towanie odporno ci emocjonalnej od najm odszych lat, które warunkuje przysz e y-
cie cz owieka. Ju  w grupie przedszkolnej pomaga funkcjonowa  dziecku. Warunkiem hartowania emocjonalnego 
jest poczucie bezpiecze stwa. Dziecko otoczone zdrow  mi o ci  musi czu  si  kochane bez wzgl du na wszystko.

• Hartowanie emocjonalne nale y prowadzi  metod  ma ych kroków, zaczynaj c od umo liwienia dzieciom wy-
ra ania emocji na ró ne sposoby, niewerbalnie i werbalnie. Sprawdza si  tu „kostka uczu ” czy „symboliczne 
emocjonalne bu ki”. W dalszej kolejno ci nale y uczy  dzieci radzenia sobie z emocjami, stresem, napi ciem. 
Warto do tego wykorzysta  ka d  nadarzaj c  si  sytuacj , wydarzenie w przedszkolu, spontaniczn  zabaw . Na-
le y pami ta  o tym, e równie wa ne s  emocje pozytywne i negatywne. Trzeba jednak nieustannie czuwa  nad 
przebiegiem dzia a  kszta c cych odporno  emocjonaln  po to, aby emocje nie osi gn y poziomu destrukcji. 

• Nie mo na wyr cza  dziecka, je li nie radzi sobie z zadaniem, a raczej nale y je wspiera , motywowa  i tak dobie-
ra  formy pracy, aby osi ga o ono zamierzone cele. Doskonale sprawdza si  propozycja konstruowania gier prof. 
E. Gruszczyk-Kolczy skiej. Dziecko bowiem zawsze tak tworzy gr , e potra   w ni  gra . Uczy si  wi c podej-
mowania decyzji, twórczego my lenia, sensownych dzia a , wytrwa o ci, budowania poczucia w asnej warto ci, 
prze ywania sukcesu, znoszenia pora ki. Du  rol  odgrywa dobór gotowych gier do mo liwo ci dzieci. Powinny 
one mie  pozytywny wp yw na dziecko oraz – co niezwykle wa ne – wyzwala  takie emocje, które dziecko jest 
w stanie ud wign .
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9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych buduj cych wra liwo  dziecka, w tym wra liwo  estetyczn , w odniesieniu 
do wielu sfer aktywno ci cz owieka: mowy, zachowania, ruchu, rodowiska, ubioru, muzyki, ta ca, piewu, 
teatru, plastyki. 

• Od najwcze niejszych lat zadaniem doros ych, równie  nauczycieli przedszkola, jest budowanie wra liwo ci 
dziecka, w tym wra liwo ci estetycznej w wielu sferach aktywno ci: mowy, zachowania, ruchu, rodowiska, 
ubioru, muzyki, ta ca, piewu, teatru i plastyki. Kontakt dziecka w wieku przedszkolnym ze sztuk  wp ywa 
dobroczynnie na jego rozwój poznawczy, kszta tuje postawy, umo liwia spostrzeganie, prze ywanie, przyswa-
janie i tworzenie. Sztuka inspiruje i rozwija wra liwo  estetyczn . 

• Twórczo  plastyczna jest naturaln  predyspozycj  ka dego dziecka. Jest swoistym przekazem niewerbalnym 
w asnych do wiadcze , emocji, wra e . 

• Dzieciom nale y pozwoli  na ró norodne dzia ania plastyczne, adekwatnie do ich mo liwo ci. Powinno si  
zaczyna  od nieskomplikowanych dzia a  operowania lini , barwn  plam , a nast pnie przechodzi  do wyko-
nywania prac w ró nych technikach p askich i przestrzennych. Doskonale sprawdza si  czenie technik oraz 
dzia a  plastycznych z muzyk  i tekstem literackim. 

• W pierwszym okresie rozwoju warto ci estetycznych dziecka du e znaczenie ma piosenka, a w szczególno ci 
jej s owa. Pó niej dziecko zaczyna interesowa  si  rytmem, dynamik , akompaniamentem. Zaczyna s ucha  
ró nych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, staj c si  jej doskona ym odbiorc . Wspaniale sprawdza si  me-
toda aktywnego s uchania muzyki wed ug B. Strauss. 

• Niezwykle wa ny jest ruch przy muzyce, daj cy mo liwo  radosnego odreagowania napi , zaspokojenia 
potrzeby ruchu, uwra liwiania muzycznego. Ciekaw  form  rozwijania warto ci estetycznych jest gra na pro-
stych instrumentach, g ównie perkusyjnych, samodzielna i zespo owa, np. w przedszkolnej orkiestrze. Or-
ganizacja wicze  ruchowo-rytmiczno-muzycznych wp ywa nie tylko na umuzykalnienie dziecka, lecz tak e 
rozwija jego osobowo , re  eks, spostrzegawczo , wra liwo , pami . Wspólne ta ce i pl sy dodatkowo 
wzmacniaj  integracj  grupy.

• Dzia ania muzyczne warto czy  z dzia aniami teatralnymi i plastycznymi. Wp ywa to na ca o ciowe, bogate 
zbli enie ze sztuk . 

• Zabawa w teatr rozpoczyna si  od nieskomplikowanych form – przedstawiania krótkich zda , pó niej teks-
tów. Wraz ze wzrostem mo liwo ci dzieci mo na wprowadza  bogatsze formy sceniczne. Trzeba pami ta  
o kilku wa nych zasadach pracy: najpierw nale y pozna  dziecko, aby wydoby  z niego to, co najlepsze, do-
bra  odpowiedni utwór i zapozna  z nim swych wychowanków, wydoby  puent , wybra  role, omówi  usta-
wienie i poruszanie si  po scenie, dopasowa  muzyk  i rekwizyty, wykona  scenogra  , bilety, zaproszenia. 
W pracy z utworem literackim warto wykorzysta  metod  przek adu intersemiotycznego proponowan  w tym 
programie. Pozwala ona bowiem na pe ne wykorzystanie potencja u twórczego dziecka, cz c dzia ania mu-
zyczne, ruchowe, teatralne i plastyczne, oraz na zapewnienie aktywnego kontaktu ze sztuk . Ponadto rozwija 
ona u dzieci pewno  siebie, umiej tno  dokonywania wyboru, odwag , pozytywne postrzeganie siebie.

• Tworzenie powinno odbywa  si  na bazie zdobytych przez dziecko do wiadcze . Nauczyciel z kolei powi-
nien: zainspirowa  je, pobudzi  jego prze ycia, np. organizuj c ciekaw  wycieczk , aktywizowa  do my lenia, 
prze ywania, wypowiadania si , zapewni  materia y i warunki do dzia a  twórczych, wreszcie da  swobod  
tworzenia. 

• Ingerencja nauczyciela powinna by  dyskretna, odpowiednia do potrzeb, wspieraj ca i wspomagaj ca. 
• Bardzo wa nym ko cowym elementem tworzenia jest omówienie wytworów i ich m dre, celowe „zu ytkowa-

nie”. Mo na wykorzysta  je podczas uroczysto ci, przedsi wzi , zaj  otwartych, mo na tak e zorganizowa  
wystaw .

10. Tworzenie warunków pozwalaj cych na bezpieczn , samodzieln  eksploracj  otaczaj cej dziecko przyrody, sty-
muluj cych rozwój wra liwo ci i umo liwiaj cych poznanie warto ci oraz norm odnosz cych si  do rodowiska 
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka. 
• Priorytetowym zadaniem nauczyciela-wychowawcy jest dba o  o wszechstronny rozwój dziecka. Chodzi m.in. 

o stwarzanie sytuacji umo liwiaj cych dzieciom zdobywanie wiedzy o wiecie w tym wiecie przyrody spo ecz-
nym, którego s  cz ci . 

• Proces dydaktyczno-wychowawczy powinien przebiega  nie tylko w budynku przedszkolnym, lecz przede wszyst-
kim w bli szym i dalszym otoczeniu. Niezb dne jest nauczanie poza klas , pozwalaj ce na bezpo redni kontakt 
ze wiatem przyrodniczym, a tym samym na zdobywanie bezpo rednich do wiadcze . Doskonale sprawdzaj  
si  tu zaj cia badawcze, obserwacje przyrodnicze, eksperymenty, wycieczki i spacery.
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• wiat przyrody jest naturalnym rodowiskiem ka dego cz owieka. Dzi ki obcowaniu z nim dziecko ma mo li-
wo  dostrzec jego niewyobra alne i naturalne pi kno. Wa n  rol  nauczyciela jest pokazanie i u wiadomienie 
dziecku tego pi kna, co wp ynie na wra liwo  dzieci cego spojrzenia i b dzie motywowa  dziecko do ochrony 
rodowiska przyrodniczego. Pomocne mog  tutaj by  takie dzia ania, jak wszelkie zabawy w bezpo rednim 

kontakcie z przyrod , szukanie ciekawostek przyrodniczych, malowanie z natury, uk adanie opowiada , bajek 
inspirowanych obserwacj  przyrody, dzia ania artystyczne z wykorzystaniem materia u przyrodniczego, prowa-
dzenie hodowli i wiele innych.

• Podczas kontaktów ze wiatem przyrody dzieci poznaj  go polisensorycznie (wielozmys owo), dlatego te do-
wiadczenia s  wyj tkowo cenne. W trakcie przemy lanych dzia a  w rodowisku przyrodniczym kszta tuj  si  

postawy ochrony i dba o ci o wiat przyrody, co przyniesie efekty w przysz o ci.
11. Tworzenie warunków umo liwiaj cych bezpieczn , samodzieln  eksploracj  elementów techniki w otoczeniu, 

konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego dzia ania, prezentowania wy-
tworów swojej pracy. 
• Technika jest znacz cym elementy wspó czesnego wiata. Jest elementem naszego ycia. Przewija si  tak e w za-

interesowaniach przedszkolaków. Kszta cenie my lenia technicznego dzieci jest wa nym zadaniem dla nauczy-
ciela ze wzgl du na nieustanny rozwój otaczaj cej nas zewsz d techniki. 

• Nale y pami ta  o tym, e edukacja techniczna to nie tylko rozwijanie sprawno ci manualnej i poznawanie 
nowinek technicznych, ale równie  kszta towanie osobowo ci dziecka przez celowo organizowan  dzia alno  
techniczn . Jest istotna we wspomaganiu psychoruchowego i umys owego rozwoju dziecka.

• W trakcie poznawania wiata techniki dziecko nie tylko zdobywa niezb dn  wiedz  o tym, jak dzia aj  ró no-
rodne urz dzenia, jak bezpiecznie z nich korzysta , ale równie  staje si  ono twórc , wynalazc . Ma mo liwo  
prezentowania swoich dzie , opisu ich dzia ania, np. wymy lanie i konstruowanie pojazdu przysz o ci czy ma-
szyn, u atwiaj cych nam ycie codzienne, a potem przedstawianie i omówienie, jak dzia a.

• Doskonale sprawdzaj  si  zabawy konstrukcyjne, które pozwalaj  dziecku „my le  r kami”. Rozwijaj  one ak-
tywno  twórcz  i zmys  estetyczny, zdolno ci sensoryczno-motoryczne oraz poczucie adu i celowo ci kon-
strukcji. Kiedy dzieci samodzielnie konstruuj , s  dumne, e potra   sobie poradzi . Sprawia im to ogromn  
rado . Gdy konstruuj  razem z innymi dzie mi, ucz  si  zgodnej wspó pracy. Zauwa aj , e tylko taka daje 
oczekiwane efekty.

• Mo na zauwa y , e wiaty spo eczny, przyrodniczy i techniczny przenikaj  si , a my w nich funkcjonujemy. 
Tego musimy te  nauczy  naszych wychowanków.

12. Wspó dzia anie z rodzicami, ró nymi rodowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za 
ród o istotnych warto ci, na rzecz tworzenia warunków umo liwiaj cych rozwój to samo ci dziecka. 

• To samo  kszta tuje si  w kontakcie z otoczeniem spo ecznym: od kontaktu z najbli szymi – mam  i tat  – sta-
nowi cymi wzór do na ladowania, przez kontakt z grupami spo ecznymi (np. rówie nikami w przedszkolu), a  
do dalszego kontaktu z ró nymi ideami, religiami i  wiatopogl dami.

• Kszta towanie to samo ci jest procesem z o onym, wymagaj cym wspó dzia ania z ró nymi podmiotami. Ma y 
cz owiek nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”. Stopniowo uczy si  samoobserwacji, 
samooceny i samorealizacji, podejmowania decyzji oraz wspó dzia ania z innymi lud mi w ró nych obszarach. 
W toku rozwoju to samo ci wzmacnia si  poczucie w asnej warto ci i tzw. dzieci ce zrozumienie dla innych. 
Dziecko dostrzega swoj  odr bno , czuje si  wyj tkowe. To w a nie poczucie w asnego „Ja” pozwala mu cie-
szy  si  z odr bno ci od innych, zdobywa  nowe umiej tno ci, dzia a  twórczo, poznawa  ró ne sposoby ucze-
nia si  i wykazywa  inicjatyw , a tak e mie  w asne zdanie. 

• W przedszkolu ka da sytuacja ma wp yw na rozwój to samo ci dziecka: zwyk a rozmowa z doros ym i rówie -
nikiem, rozwi zywanie codziennych problemów, wspólna zabawa. Doskonale sprawdzaj  si  te  metody akty-
wizuj ce ukierunkowane na wykazywanie wszelkiej aktywno ci dziecka. Pomocne mog  by : metoda projektów, 
drama, ró norodne gry z zasadami i regu ami oraz – jak zawsze w przedszkolu – zabawa. Warto prowadzi  
dzia ania we wspó pracy z ró norodnymi podmiotami, np. spotkania z ciekawymi lud mi, wycieczki edukacyjne 
umo liwiaj ce poznanie ró nych zawodów, spektakle teatralne, zaj cia muzealne,  lmy edukacyjne, ró norodne 
przedsi wzi cia i akcje, których przes aniem jest krzewienie warto ci.
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13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadz cych do poznania przez dziecko warto ci 
i norm spo ecznych, których ród em jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne doros e osoby, w tym osoby star-
sze, oraz rozwijania zachowa  wynikaj cych z warto ci mo liwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju 
• Pierwsze spo eczne kontakty dziecko nawi zuje w rodzinie. Tutaj po raz pierwszy zaczyna poznawa  warto ci 

i normy spo eczne.  Zachowania spo eczne wyniesione z domu s  wyj tkowo trwa e, poniewa  s  kszta towane 
w okresie, w którym psychika dziecka jest niezwykle plastyczna. Wchodz c do grupy przedszkolnej, dziecko staje 
si  cz onkiem pierwszej wi kszej spo eczno ci. Stopniowo dostrzega obecno  innych dzieci, chce si  z nimi bawi . 
Jako  kontaktów z rówie nikami i osobami doros ymi uzale niona jest od rozwoju emocjonalnego i moralnego.

• Rozwijanie umiej tno ci spo ecznych dzieci wi e si  z tworzeniem takich sytuacji, które umo liwi  mu roz-
wijanie wi zi z innymi osobami. To z kolei pozwoli na wspó dzia anie i coraz lepsze funkcjonowanie w grupie.

• Doskona  okazj  do zdobywania umiej tno ci spo ecznych jest oczywi cie zabawa. To w jej trakcie dziecko 
dokonuje wyboru zabawki, cz sto musi ust pi , nawi zuje dialog z innymi, uczy si  odporno ci emocjonalnej. 
Podczas zabawy mo e doj  do kon  iktów, szczególnie dotyczy to zabawy najm odszych dzieci, znajduj cych 
si  jeszcze w fazie egocentryzmu. W takich przypadkach nauczyciel powinien stwarza  sytuacje, w których dzie-
ci b d  uczy y si  wzajemnego s uchania, b d  mog y kszta towa  i rozwija  umiej tno  komunikowania si  
niewerbalnego i werbalnego. Do zabaw integracyjnych z najm odszymi przedszkolakami mo e przyda  si  ulu-
biona maskotka. Doskonale sprawdza si  te  chusta animacyjna. Kiedy wykorzystuje si  j  do wspólnego ta ca, 
wykonania zadania czy wiczenia, anga uje si  ca a grupa. wietnie sprawdza si , w szczególno ci u starszych 
przedszkolaków, zabawa w teatr, metoda dramy, kiedy dzieci wcielaj  si  w role i nawi zuj  przy tym kontakty. 
Spo ecznie wa ne, codzienne role odgrywaj  dy urni. Najcz ciej pe ni  dy ury we dwoje, dziel c si  obowi z-
kami i zadaniami – dzi ki temu osi gaj  wysoki stopie  uspo ecznienia. 

• Budowanie systemu warto ci jest najwa niejszym zadaniem rodziców, a nast pnie wychowawców. Wyuczone 
warto ci stanowi  pod o e do kszta towania si  charakteru dziecka i rzutuj  na jego przysz e funkcjonowanie 
w spo ecze stwie.

• Nauk  warto ci nale y rozpocz  od oddzia ywania w asnym przyk adem. Rodzic, nauczyciel stanowi wzór do 
post powania. Dziecko – wnikliwy obserwator – uto samia si  z tym wzorem. Zabawa jest podstawow  form  
dzia alno ci dziecka, dobrze jest wi c poprzez ni  uczy  warto ci. W jej trakcie mo na u wiadomi  dziecku, co 
jest dobre, a co z e. Poza tym wszelkie wspólne zaj cia, np. gotowanie, taniec, gra, wycieczka, to dobra okazja 
do wprowadzania w wiat warto ci. Nie sposób oczywi cie pomin  bajek, które stanowi  skarbnic  warto ci. 
Doskona  form  jest tak e zabawa w teatr, dzi ki której dziecko mo e wnikn  w prze ycia bohaterów, pozna  
skutki ich zachowa .

• Doskona ymi dzia aniami s u cymi do poznawania warto ci i norm spo ecznych s  dzia ania z udzia em 
doros ych. Wszelkie uroczysto ci przedszkolne, wspólne zaj cia warsztatowe i inne wspólne przedsi wzi cia 
s  optymalnym obszarem do kszta towania postaw ma ego cz owieka. Kiedy dziecko czuje si  gospodarzem 
w przedszkolu podczas danego przedsi wzi cia, kiedy przygotowuje upominki dla innych, kiedy wspólnie z do-
ros ymi wykonuje dane zadanie czy pomaga w ich realizacji, wtedy w a nie uczy si  szacunku dla innych i sza-
cunku dla pracy. W tego typu sytuacjach wzmacniaj  si  wi zy rodzinne i wyzwalaj  si  pozytywne emocje. 

• Wa nym krokiem jest tworzenie w przedszkolu systemu norm i zasad reguluj cych ycie w grupie. Z dzie mi 
zawiera si  umowy, wprowadza proste nakazy i zakazy. Wspólnie z wychowankami mo na stworzy  „kodeks 
przedszkolaka” czy zawrze  kontrakt grupowy. Pe ni  one rol  pierwszych wa nych dokumentów przedszkolaka. 

14. Systematyczne uzupe nianie, za zgod  rodziców, realizowanych tre ci wychowawczych o nowe zagadnienia, 
wynikaj ce z pojawienia si  w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpiecze stwa i harmonij-
nego rozwoju.  
• Wspó czesna edukacja ma zapewni  dziecku bezpieczny pobyt w przedszkolu i jednocze nie realizowa  zadania 

zwi zane ze wspieraj c  rol  wychowawcz  wobec rodziców. O tym, jak wa ne jest bezpiecze stwo dla ka -
dego cz owieka, pisa  K. Neyman: „Bezpiecze stwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpiecze stwa wszystko jest 
niczym”. W bezpiecznej przestrzeni dziecko ma mo liwo  harmonijnego i bezpiecznego rozwoju.

• Nauczyciel jako baczny obserwator w a ciwie ka dego dnia diagnozuje problemy rodowiskowo-wychowawcze 
i szuka rozwi za  w porozumieniu z rodzicami, gdy pojawi  si  nieoczekiwane zmiany w otoczeniu dziecka 
mog ce wp yn  na zachwianie jego harmonii rozwojowej i bezpiecze stwa. Ocena i w a ciwa klasy  kacja tych 
zjawisk i zachodz cych zmian pozwala uruchomi  odpowiednie tre ci wychowawcze pozwalaj ce na osi gnie-
cie po danego poziomu bezpiecze stwa i harmonijnego rozwoju. Przygotowanie tych tre ci w bezpo redniej 
wspó pracy z rodzicami gwarantuje dotarcie do dzieci z w a ciwym przekazem.
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• Nierozerwalny a cuch dziecko – rodzic – nauczyciel powinien funkcjonowa  w ka dym momencie procesu 
pedagogicznego, tak e wtedy gdy pojawi  si  niezamierzone nowe sytuacje czy zdarzenia w stabilnym wiecie 
dziecka, np. zagro enia zwi zane z rozwojem spo ecze stwa informatycznego i szybkiego dost pu do informacji 
(komputery, smartfony itp.).

• W dzia ania pedagogiczne oprócz personelu przedszkola powinni by  zaanga owani równie  rodzice, których 
wiedza o w asnym dziecku jest niezb dna do podejmowanych decyzji s u cych dba o ci o bezpieczny i harmo-
nijny ich rozwój. 

• Nauczyciel winien równie  u wiadomi  rodzicom, e powinni równie  samodzielne pomaga  dzieciom utrwala  
uzyskane w trakcie prowadzonych zaj  nowe do wiadczenia i wzorce zachowa  minimalizuj cych potencjalne 
zagro enia i utrwalaj cych wypracowane reakcje i efekty pozytywne.  Powy sze stanowi  powinno warunek 
utrzymania niezachwianego harmonijnego rozwoju dziecka.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia si  dziecka, prowadz ce do osi gni cia przez nie 
poziomu umo liwiaj cego podj cie nauki w szkole. 
• Od najm odszych lat dzieci wymagaj  wsparcia edukacyjnego niezb dnego do zaspokojenia potrzeby edukacyj-

nej. Jest ono konieczne do osi gania nowych kompetencji dzieci cych, warunkuj cych zdobywanie w przysz o ci 
najlepszych wyników w nauce i pracy.

• W dzia aniach pedagogicznych sprawdza si  powiedzenie „im wcze niej, tym lepiej”, oczywi cie zgodnie ze 
specy  k  rozwoju ma ego dziecka. To w a nie w wieku przedszkolnym dziecko posiada najwi kszy potencja . 
Do pi tego roku ycia rozwija si  50% jego zdolno ci i zainteresowa . Nale y wi c jak najwcze niej zapewni  
dzieciom warunki dobrego rozwoju.

• Jak w ka dym dzia aniu z dzie mi, warunki dobrego rozwoju zale  od nauczyciela, jego kompetencji, efektyw-
no ci, osobowo ci. Na nim spoczywa odpowiedzialno  za rozwój swoich wychowanków. Jednocze nie ma on 
zaszczyt pracowa  z tak niezwyk ymi dzie mi.

• Do wspomagania rozwoju dziecka nauczyciel powinien wykorzysta  ka d  nadarzaj c  si  okazj  – adekwatn  
do potrzeb i mo liwo ci wychowanka. Szczególnie przydatne s  zabawy tematyczne, w których dziecko, nawet 
to nie mia e, wchodzi w ró ne role. Nast puje wtedy wyzwolenie emocji, m.in. rado ci, i zlikwidowanie napi cia, 
poniewa  zaspokajane s  potrzeby dziecka. Warto równie  w cza  dzieci do organizowania ró norodnych uro-
czysto ci. Dzieci maj  wówczas mo liwo  poczu  si  niezwykle wa nymi osobami, odpowiedzialnymi gospo-
darzami. Ka demu dziecku mo na przydzieli  odpowiednie zadanie, np. pomoc w przygotowaniu scenogra  i, 
zaprosze , biletów, wizytówek, przygotowanie sali na przyj cie go ci, nakrywanie do sto ów, przygotowanie 
prostych upominków, witanie go ci, wskazywanie miejsc zaproszonym itp. W takich sytuacjach wzrasta poczu-
cie w asnej warto ci, stymulowana jest aktywno , nast puje prze amywanie barier spo ecznych i psychicznych, 
rozwija si  samodzielno .

• W szkole oprócz umiej tno ci spo ecznych, etycznych, technicznych, przyrodniczych, sprawno ciowych, arty-
stycznych du  uwag  przywi zuje si  do umiej tno ci niezb dnych do samodzielnego uczenia si  z ksi ek. 
Dlatego przygotowanie do pisania, czytania i dzia a  matematycznych stanowi istotny element dzia a  przed-
szkolaków. Wszelkie loteryjki, gry, rebusy, uk adanki, obrazki, ró norodne liczmany, fantazyjne wzory do pisania, 
kopiowania, szablony do obrysowywania pomagaj  w zdobywaniu tych umiej tno ci. Nauczyciel musi zwraca  
uwag  na stosowanie przemiennych przyborów pisarskich i kre larskich. Warto za o y  k cik czytelniczy, w któ-
rym dzieci zawsze b d  mia y dost p do ksi ek: b d  mog y je ogl da , s ucha  bajek, legend, opowie ci, a tak-
e w przypadku dzieci szybciej rozwijaj cych si  – b d  mia y mo liwo  ich czytania. wietnym rozwi zaniem 

jest „skrzynia skarbów”. Wa n  kwesti  stanowi ci g e motywowanie i chwalenie dziecka, wzmacniaj ce jego 
ch  dzia ania.

• U dzieci m odszych doskonale sprawdzaj  si  wszelkie zabawy oparte na manipulowaniu, konstruowaniu. Roz-
wijaj  one nie tylko sprawno  manualn . Dzie o, które jest tworzone i które powstaje, napawa dziecko dum . 
Wzrasta poczucie pewno ci, bo przecie  zrobi o co  wspania ego samodzielnie. Podczas zabawy dziecko ma 
mo liwo  kontaktu z rówie nikami, bo przecie  obok bawi  si  inni, czasami w czaj  si  do wspólnego dzia-
ania, rozmawiaj . Zdarzaj  si  kon  ikty, kiedy jedno dziecko zabiera drugiemu „bardzo wa ny klocek”. Tym 

sytuacjom towarzysz  emocje, z którymi przedszkolak próbuje sobie radzi . Prosi o pomoc nauczyciela, reaguje 
g o nym krzykiem, bije, obra a si  lub po prostu p acze. Takie reakcje te  s  potrzebne – to te  nauka, zdobywa-
nie do wiadcze  spo ecznych. W przypadku kon  iktu potrzebna jest pomoc nauczyciela i jego m dra reakcja, 
ingerencja, wskazówki. Dawkowane wsparcie, szczególnie dla dzieci m odszych, potrzebne jest tak e podczas 
wykonywania codziennych czynno ci, takich jak np. samoobs uga w azience, szatni, spo ywanie posi ków.
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• Wszystkie dzia ania nauczyciela s u  rozwijaniu wielu niezb dnych do radzenia sobie w yciu umiej tno ci. 
Stanowi  one fundament budowania dalszych do wiadcze . Na pocz tek przygotowuj  dziecko do roli ucznia 
w szkole. Nauczyciel we wspó pracy z rodzicami powinien kszta towa  w dziecku wyobra enie szko y i jej zna-
czenie oraz nastawienie dziecka do szko y. Nie wolno tworzy  negatywnego obrazu szko y, ale dawa  wskazówki, 
rozwija  umiej tno ci niezb dne do szkolnego funkcjonowania, pomaga  w obawach, wyja nia  niepewno ci.

• Bowiem pokonanie progu szko y stanowi dla dziecka i jego rodziców nie lada wyzwanie.
16. Organizowanie zaj  – zgodnie z potrzebami – umo liwiaj cych dziecku poznawanie kultury i j zyka mniejszo-

ci narodowej lub etnicznej lub j zyka regionalnego – kaszubskiego.   
• Kwestie dotycz ce edukacji dzieci i m odzie y, nale cych do grup mniejszo ci narodowych i etnicznych oraz 

do spo eczno ci pos uguj cej si  j zykiem regionalnym uregulowane s  w przepisach prawa o wiatowego. Dzia-
ania w tym zakresie dotycz  w szczególno ci: d enia do podtrzymywania poczucia to samo ci narodowej, 

etnicznej, j zykowej i religijnej, a przede wszystkim nauki j zyka oraz historii i kultury mniejszo ci, do jakiej 
nale y dziecko.

• W badaniach preferencji kategorii etnicznych najwi ksz  faworyzacj  swojej grupy etnicznej wykazuj  dzieci 
w wieku od 4 do 7 lat. Preferowanie w asnej grupy etnicznej, a niech  do obcokrajowców silniej okazuj  w a -
nie dzieci m odsze. Dzieje si  tak, poniewa  dzieci w naturalny sposób preferuj  ludzi podobnych do siebie pod 
wzgl dem wygl du, wieku, koloru skóry, j zyka, którym si  pos uguj  itd. Wynika to mi dzy innymi z faktu,  e 
dzieci czuj  si  wtedy bezpieczniej. Zrozumienie i akceptacja inno ci to du e wyzwanie dla dziecka, a osi gni cie 
tej niezwykle trudnej umiej tno ci mo e dokona  si  tylko z pomoc  i wsparciem doros ych.

• Dziecko nieustannie uczy si  rozumie  wspó czesny mu wiat. Te dzieci ce poszukiwania stanowi  wyzwanie dla 
nauczyciela – przewodnika. Szczególnie trudnym zadaniem jest dla niego prowadzenie dziecka po trudnym do 
zrozumienia wiecie spo ecznym, w którym po ród wielu kultur znajduje si  ta charakterystyczna dla swojego 
kraju. Nauczyciel powinien pokazywa  dziecku prawdziwy obraz wiata i pomaga  w jego uporz dkowaniu. 
Dwa spojrzenia – na inn  i na w asn  kultur , musz  i  ze sob  w parze, w celu kszta towania u ma ego dziecka 
spójnego, pouk adanego obrazu wiata. wiat obcy dziecku, winien czy  si  ze wiatem mu znanym, bliskim 
(np. dom, podwórko, przedszkole)

• Nale y dostarcza  wychowankom prostej, zrozumia ej wiedzy o innych kulturach i wykorzystywa  te dzia ania 
do g bszego poznania kultury w asnego kraju.

• Powinno si  podejmowa  dzia ania zmierzaj ce do kszta towania postawy poszanowania praw drugiego cz o-
wieka, tolerancji, akceptacji oraz zmniejszania dyskryminacji i agresji wobec mniejszo ci, a zwi kszania prospo-
eczno ci i szacunku.

• Nale y wykorzysta  w asny wzorzec osobowy (nauczyciela) do przekazywania warto ci wychowankom.
• Powinno stara  si  wyeliminowa  strach przed obco ci , a tworzy  poczucie blisko ci, znajomo ci z lud mi 

odmiennymi j zykowo, kulturowo i etnicznie.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjaj cych budowaniu zainteresowania dziecka j zykiem obcym nowo yt-

nym, ch ci poznawania innych kultur.    
• Badania naukowe dowodz , e mózg ludzki najintensywniej rozwija si  przed siódmym rokiem ycia i wtedy 

te  mamy najwi ksz  zdolno  do przyswajania j zyka. Dzieci w wieku przedszkolnym niezwykle szybko, wr cz 
automatycznie, ucz  si  nowych s ów i stosuj  je w naturalnych sytuacjach. Dar naturalnego, mimowolnego, 
wr cz instynktownego, uczenia si , którym obdarzony jest przedszkolak, mo na doskonale wykorzysta  do na-
uki j zyka obcego. J zyk obcy zapami tywany jest w taki sam sposób, jak j zyk ojczysty.

• Nale y postawi  na fakt silnej ch ci komunikowania si  dzieci, dzi ki której dziecko mo e si  uczy  zupe nie 
niezale nie dwóch j zyków.

• Powinno si  u wiadamia  dzieciom istnienie odmienno ci j zykowej i kulturowej.
• W doborze metod nauczania j zyka nale y uwzgl dni  charakterystyczne dla wieku przedszkolnego my lenie 

konkretno-obrazowe i odej  od nauczania pasywnego na rzecz nauczania aktywnego.
• Przygotowanie dzieci do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym powinno by  zgodnie z now  podstaw  

programow , w czone w ró ne dzia ania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i od-
bywa  si  g ównie w formie zabawy.

• Wa ne, aby przyswajanie j zyka obcego odbywa o si  w rodowisku przyjaznym dziecku – takim, w którym 
czuje si  swobodnie, a nauka jest zabaw , przygod  i przyjemno ci  na miar  mo liwo ci przedszkolaka. Dzieci  
maj  wtedy mo liwo  anga owa  wszystkie zmys y i wykorzystywa  ró norodne aktywno ci, rozbudzaj c przy 
tym w asn  ciekawo  wiata, wicz c pami  i wyobra ni . Planuj c i organizuj c zaj cia, nauczyciel powinien 
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uwzgl dnia  rozwojow  ruchliwo  dziecka tak, aby jego podopieczni mieli zapewniony zarówno ruch, jak i od-
poczynek.

• Dziecko swobodnie czuje si  w wiecie ba ni, fantazji. W naturalny sposób identy  kuje si  z bohaterami bajek, 
na laduj c to, jak si  poruszaj , ubieraj , jak mówi  itp. T  niezwyk  umiej tno  poruszania si  w wiecie bajek 
mo na doskonale wykorzysta  do nauki j zyka.

• Nauczyciel musi pozwoli  dzieciom na tzw. cichy okres, czyli czas os uchania si  z j zykiem. Nie nale y wyma-
ga , aby ma e dziecko od razu powtarza o i stosowa o s owa czy zdania. Efekty b d  na pewno, ale nale y da  
dziecku indywidualny czas oraz mo liwo  reakcji niewerbalnej.

• Otoczenie dziecka j zykiem, w naturalny sposób umo liwi oswojenie si  przede wszystkim z jego melodi , into-
nacj , akcentem, a tak e pozwoli na kojarzenie s ów z dan  zabaw , sytuacj , zdarzeniem.

• Wa ne jest organizowanie zabaw, przedstawie , innych form aktywnego dzia ania, podczas których dzieci b d  
mia y szans  do wielokrotnego s uchania i powtarzania obcych s ów czy zwrotów. Niezwykle przydatne s  wier-
sze, rymowanki, piosenki. Pomog  tak e umiej tno ci stosowania TIK przez nauczycieli.

• Doskona ym sposobem na bezstresow , przyjemn  nauk  j zyka jest wspó praca z rodzicami pos uguj cymi si  
j zykiem obcym, którzy mog  w naturalny sposób kontynuowa  z dzieckiem przygod  j zykow  w domu.

Program, który trzymaj  Pa stwo w r ku, stanowi uszczegó owienie podstawy. Ukierunkowany jest na wielostronny 
rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i mo liwo ciami rozwojowymi.
Tre ci programowe uj to w bloki tematyczne. Wynikaj  one z obszarów podstawy programowej i – aby u atwi  
korzystanie z programu – s  cytowane przed blokami tematycznymi. W osi ganiu celów kszta cenia, wychowania 
i realizacji zada  pomo e nauczycielowi:
• dok adne poznanie struktury programu;
• przeprowadzenie diagnozy w celu okre lenia poziomu rozwoju swoich wychowanków;
• planowanie dzia a  zgodnie z programem i wynikami diagnozy;
• dobór odpowiednich metod i form pracy;
• ewaluacja dzia a .

Przy tworzeniu programu kierowano si  zasadami: przejrzysto ci, atwo ci korzystania, konkretno ci i spójno ci.
Jednocze nie program jest tak skonstruowany, e umo liwia dostosowywanie go do mo liwo ci i potrzeb dzieci. 
Ma prost  konstrukcj  i jest podzielony na trzy grupy wiekowe. W ka dej z nich przedstawiono te same bloki te-
matyczne (odnosz  si  one tak e do obszarów podstawy programowej), a w nich cele, u o one zgodnie z zasad  
stopniowania trudno ci. Dodatkowo wst p do rozdzia u „Jestem przedszkolakiem – zostan  pierwszakiem. Kon-
cepcja wychowawczo-dydaktyczno-opieku cza” zawiera cytaty z dzie  znanych pedagogów, psychologów, lekarzy, 
pisarzy – uznanych autorytetów w dziedzinie edukacji. S  one ród em m dro ci godnej na ladowania. Przybli  
nauczycielowi warto  i sedno dzia a  z dzieckiem. Stan  si  cenn  wskazówk , wzbudz  re  eksj

Grupy wiekowe

• Jestem trzylatkiem – b d  czterolatkiem
• Jestem czterolatkiem – b d  pi ciolatkiem
• Jestem pi ciolatkiem – b d  sze ciolatkiem
• Jestem sze ciolatkiem – b d  siedmiolatkiem

Bloki tematyczne

• Blok 1. Znam swoje prawa i obowi zki. Akceptuj  siebie. Zgodnie bawi  si  z innymi
• Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higien , ad i porz dek
• Blok 3. Mówi  coraz wyra niej, panuj  nad swoim g osem, rozumiem si  z innymi
• Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
• Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawno   zyczn
• Blok 6. Dbam o bezpiecze stwo swoje i innych
• Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
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• Blok 8. Lubi  piewa , lubi  ta czy
• Blok 9. Wypowiadam si  przez ró ne dzia ania plastyczne
• Blok 10. Interesuj  si  technik , konstruuj  i ciesz  si , e potra   to zrobi
• Blok 11. Obserwuj  pogod  i wiem, jak si  zachowa , aby by o bezpiecznie
• Blok 12. Jestem cz ci  przyrody, szanuj  ro liny i zwierz ta
• Blok 13. Lubi  matematyk  i rozumiem coraz wi cej
• Blok 14. Chc  czyta  i pisa  – lubi  to
• Blok 15. Kocham swoj  rodzin , miejscowo , swój kraj
• Blok 16. Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym
• Blok 17.  Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem mniejszo ci narodowej lub etnicznej lub j zykiem 

regionalnym kaszubskim

Bloki tematyczne w odniesieniu do obszarów podstawy programowej

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka
• Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higien , ad i porz dek
• Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawno   zyczn
• Blok 10. Interesuj  si  technik , konstruuj  i ciesz  si , e potra   to zrobi

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. III Spo eczny obszar rozwoju dziecka
• Blok 1. Znam swoje prawa i obowi zki. Akceptuj  siebie. Zgodnie bawi  si  z innymi
• Blok 6. Dbam o bezpiecze stwo swoje i innych

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka
• Blok 3. Mówi  coraz wyra niej, panuj  nad swoim g osem, rozumiem si  z innymi
• Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
• Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
• Blok 8. Lubi  piewa , lubi  ta czy
• Blok 9. Wypowiadam si  przez ró ne dzia ania plastyczne
• Blok 11. Obserwuj  pogod  i wiem, jak si  zachowa , aby by o bezpiecznie
• Blok 12. Jestem cz ci  przyrody, szanuj  ro liny i zwierz ta
• Blok 13. Lubi  matematyk  i rozumiem coraz wi cej
• Blok 14. Chc  czyta  i pisa  – lubi  to
• Blok 15. Kocham swoj  rodzin , miejscowo , swój kraj
• Blok 16. Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym
• Blok 17.  Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem mniejszo ci narodowej lub etnicznej lub j zykiem regional-

nym kaszubskim

Ka dy blok to zbiór celów ogólnych i szczegó owych, daj cych nauczycielowi poczucie uporz dkowania i orientacj  
co do mo liwo ci dziecka w danym okresie rozwoju. Jednocze nie zakres tre ci programu pozwoli nauczycielowi 
opracowywa  plany pracy wychowawczo-dydaktyczno-opieku czej oraz prowadzi  dzia ania z wychowankami w taki 
sposób, aby osi gali oni umiej tno ci daj ce mo liwo  dobrego startu w szkole.
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JAK POMÓC PRZEDSZKOLAKOWI ZOSTAĆ PIERWSZAKIEM?
WSKAZÓWKI METODYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU

Nie zadawajcie dzieciom gwa tu nauczania, 
tylko niech si  bawi . 

Dziecko doskonale bawi si , 
ale ta zabawa jest dla niego prawdziw  nauk , 

bo uczy si  „niechc cy”, 
a zapami tuje „na zawsze”. 

Platon

Podstawow  form  aktywno ci dziecka jest zabawa. „Zabawa pomaga dziecku pozna  wiat czterema podstawowymi 
metodami – poprzez na ladowanie, eksplorowanie, próbowanie i konstruowanie” (E. B. Hurlock, 1985). S  ró ne 
rodzaje zabaw, np. ruchowe, konstrukcyjno-manipulacyjne, twórcze, dydaktyczne, tematyczne, ka da niesie wa ne 
dla rozwoju dziecka warto ci. W zabawie dziecko wykorzystuje swój ogromny potencja , nabywaj c umiej tno ci. Jak 
umo liwi  ich optymalne zdobywanie? W sposób zabawowy, odnosz c si  do sytuacji yciowych, codziennych, bli-
skich dziecku. Nale y wspó dzia a  z wychowankiem. Uczy  si  – bawi c i bawi  si  – ucz c. By  jego przewodnikiem 
po wiecie nauki. Nie wyr cza , lecz wspomaga . Pozwoli  dziecku samodzielnie dzia a , do wiadcza , prze ywa , 
przyswaja , wyci ga  wnioski, pokonywa  trudno ci, osi ga  sukcesy.
W swojej pracy nauczyciel powinien stosowa  takie metody i formy pracy, aby dziecko mog o wielostronnie si  roz-
wija . W ród wielu – poczynaj c od metod s ownych, czynnych i percepcyjnych – wed ug Marii Kwiatkowskiej na 
szczególn  uwag  zas uguj  metody problemowe, aktywizuj ce, praktyczne. Pozwalaj  one na po czenie aktywno ci 
dziecka z dzia aniem i prze ywaniem, co z kolei umo liwia zrozumienie i utrwalenie wiedzy oraz zdobytych umiej t-
no ci. Do ciekawych propozycji metodycznych niew tpliwie nale :
• Metoda aktywnego s uchania muzyki, zw aszcza klasycznej, wed ug B. Strauss, która czyni dziecko prawdziwym 

odbiorc  muzyki. Wprowadzaj c w wiat muzyki, rozwija jego wra liwo , wyobra ni , pomys owo , doskonali 
koordynacj  s uchowo-wzrokowo-ruchow .

• Metoda pedagogiki zabawy wed ug Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, oparta na 
wielokierunkowej aktywno ci dzieci cej. czy ona ruch, muzyk , taniec, dzia ania plastyczne, poznawcze. Do cie-
kawszych zabaw nale  te z chust  animacyjn . Doskonale wp ywaj  one na integracj  grupy, wyzwalaj  pozytywne 
emocje.

• Metoda gimnastyki twórczej wed ug C. Orffa i R. Labana. Wykorzystuje si  w niej ró ne formy ruchu, w tym równie  
pantomim , opowie  muzyczno-ruchow , a tak e ekspresj  dziecka i jego twórcz  inwencj . Umo liwia podejmowa-
nie decyzji. 

• Metoda P. Dennisona ukierunkowana na wiczenie obu pó kul mózgowych, oparta przede wszystkim na ruchach 
naprzemiennych.

• Metoda W. Sherborne cz sto stosowana w pracy z dzie mi niepe nosprawnymi. Oparta na kontakcie z drugim 
cz owiekiem i otoczeniem. Pozwala na wyczucie przestrzeni, ci aru i cia a. Rozwija sprawno   zyczn .

• Metoda gimnastyki A. i M. Kniessów rozwija koordynacj  s uchowo-wzrokowo-ruchow . Doskonale kszta tuje 
poczucie rytmu i sprawno   zyczn . Jest to rodzaj gimnastyki utanecznionej, polegaj cej na poszukiwaniu coraz 
to nowych form ruchu sprz onego z rytmem, muzyk , z zastosowaniem przyborów. Zaj cia polegaj  na na lado-
waniu ruchów prowadz cego, który jest wspó wicz cym.

• Metody zwi zane z nauk  czytania: M. Bogdanowicz, B. Roc awskiego, I. Majchrzak, G. Domana i inne. Wielo  
pomys ów na nauk  czytania pozwala dostosowa  do dziecka najbardziej odpowiedni  metod  lub daje mo liwo  
ich po czenia. To z kolei umo liwia pe ne przygotowanie do nauki czytania i u atwia opanowanie samej techniki 
czytania.

• Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz jest systematycznie mody  kowana, rozszerzana. Stosuje si  j  w terapii 
i w pro  laktyce w odniesieniu do dzieci, których rozwój jest zaburzony – usprawniaj c nieprawid owo rozwijaj ce 
si  funkcje, oraz do dzieci o prawid owym rozwoju psychomotorycznym – aktywizuj c ten rozwój. Metoda ta to sy-
stem wicze  oddzia uj cych przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadnicz  
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rol  odgrywaj  w niej trzy elementy: wzrokowy (wzory gra  czne), s uchowy (piosenka) i motoryczny (wykonywanie 
ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów gra  cznych, zharmonizowanych z rytmem 
piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynno ci analizatorów: wzrokowego, s uchowego i kine-
stetyczno-ruchowego, kszta cenie lateralizacji, orientacji w schemacie cia a i przestrzeni. W jej za o eniach le y wi c 
usprawnienie i koordynacja, czyli integrowanie funkcji.

• Metoda nauki matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczy skiej doskonale wykorzystuj ca mo liwo ci i prawid owo-
ci rozwojowe ma ego dziecka. Pozwala dziecku dzia a , do wiadcza , rozwi zywa  problemy, wyci ga  wnioski, 

przewidywa , cieszy  si  z ka dego dzia ania. Uczy logicznego my lenia i rozwija wyobra ni . Zwraca uwag  na 
wa ny aspekt hartowania emocjonalnego dziecka, nabywania odporno ci emocjonalnej, np. poprzez umo liwienie 
mu konstruowania gier.

• Metoda oparta na tzw. nauczaniu poza klas  w bezpo rednim kontakcie z przyrod . Przetransponowana na teren 
przedszkolny umo liwia naturalne, wielozmys owe odkrywanie, badanie otaczaj cego wiata. Pozwala na wyzwa-
lanie i kontrolowanie emocji, rozwija szacunek do przyrody i uzmys awia dzieciom, e wszyscy jeste my jej cz ci .

• Metoda malowania dziesi cioma palcami wed ug R. F. Show polega na manipulowaniu farb  przy u yciu d oni 
i palców. Wykorzystuje naturaln  sk onno  dziecka do tzw. pa kania si . Jest bardzo przydatna w terapii. Wspa-
niale sprawdza si  równie  w dzia aniach z m odszymi dzie mi.

• Relaksacja stopniowa wed ug E. Jacobsona w wersji B. Kaji opiera si  na wykonywaniu okre lonych ruchów 
r kami, nogami, tu owiem, twarz  w celu napinania i rozlu niania kolejnych grup mi ni. Nast puj ce po sobie na-
pinanie i rozlu nianie mi ni s u y pocz tkowo odczuwaniu ró nicy we wra eniach p yn cych z mi nia napi tego, 
b d cego w stanie kontrakcji, i wra eniach p yn cych z mi nia rozlu nionego. Wprowadza si  przy tym np. bliskie 
dzieciom postacie z bajek.

• Trening autogenny w wersji A. Polender to metoda relaksacji, w której wykorzystano mechanizm identy  kacji 
i na ladownictwa w celu wywo ania stanów organicznych. Relaksacja wed ug oryginalnej instrukcji odbywa si  
w trakcie opowiadania bajki, w której du y nacisk po o ony jest na nastrój spokoju oraz uczucie ci ko ci i ciep a 
w ko czynach. Metod  stosuje si  od czwartego roku ycia dziecka.

• Metoda symboli d wi kowych (muzykoterapia wed ug B. Kaji) czy w sobie ruch i muzyk . Ma charakter terapii 
w zaburzeniach, ale te  stymulacji w prawid owym rozwoju. Na tle odpowiednio dobranej muzyki prowadzi si  
zaj cia usprawniaj ce zaburzone funkcje i procesy. Muzyka wyzwala aktywno , a wiczenia aktywizuj  rozwój 
psychiczny i ruchowy.
 Metoda okre la grupy wicze  i tok metodyczny warunkuj cy wszechstronny rozwój. Grupy wicze :
–  sfera ruchowa – pobudzanie ruchowe ca ego cia a w zakresie ruchów dowolnych i kontrolowanych, stymulacja 

rozwoju ruchów manualnych;
–  procesy poznawcze – wiczenia rozwijaj ce procesy my lowe, zw aszcza analiz , syntez  i porównywanie poprzez 

wiczenia w operowaniu symbolami d wi ków;
–  procesy emocjonalne – wiczenia odreagowuj ce napi cia emocjonalne (relaksacyjne), wzmagaj ce wiar  we 

w asne si y (rola wzmocnie  pozytywnych);
–  sfera spo eczna – wiczenia zespo owe umo liwiaj ce wspó dzia anie.
Tok metodyczny:
–  ekspresja ruchowa na dowolne tematy muzyczne (spontaniczna i kontrolowana);
– interpretacja plastyczna utworów muzycznych;
– poznawanie i operowanie symbolami d wi ków;
– zabawy s owno-muzyczno-ruchowe z elementami melorecytacji, inscenizacji, wicze  pantomimicznych;
– relaksacja.

• Metoda przek adu intersemiotycznego wed ug K. Kraso  wprowadza w wiat poezji. Polega na przetranspono-
waniu s owa na ruch i d wi k, a tak e wytwór plastyczny. W du ym stopniu wyzwala ekspresj  twórcz  dziecka.

• Metoda dramy jako metoda dydaktyczno-wychowawcza umo liwia poznanie wiata poprzez dzia anie. Rozwija 
osobowo  dziecka. Jej podstaw  jest  kcja wyobra eniowa, bycie w roli. Drama podtrzymuje spontaniczn  eks-
presj  i sk onno  do zabawy. Stwarza mo liwo  rozwoju: zmys ów (s uchu, w chu, dotyku, wzroku, smaku), 
wyobra ni, u ywania, doskonalenia i panowania nad w asnym cia em, mowy, intelektu, panowania nad emocjami.

• Techniki C. Freineta oparte na nauce poprzez zabaw  i wielokierunkowej dzia alno ci dziecka. Doskonale rozwi-
jaj  wyobra ni , wra liwo  i ekspresj . Pozwalaj  dziecku na podejmowanie decyzji, rozwi zywanie problemów, 
szukanie odpowiedzi na nurtuj ce je pytania, badanie, eksperymentowanie, prze ywanie i do wiadczanie. Ucz  
radzenia sobie w grupie. Pozwalaj  na wykorzystanie ogromnego potencja u drzemi cego w ma ym cz owieku. 
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Podstawowe i najbardziej znane techniki Freineta przetransponowane na teren przedszkolny to: swobodne teksty 
dzieci po czone z gazetk  przedszkoln , do wiadczenia poszukuj ce, planowanie pracy indywidualnej i zbioro-
wej przez dzieci pod kierunkiem nauczyciela, ró norodne formy ekspresji artystycznej i technicznej jako podstawa 
wychowania estetycznego i technicznego; korespondencja i wymiana mi dzygrupowa i mi dzy przedszkolna.

• Metoda „Wzory i obrazki” wed ug M. Frostig, D. Horne’a polega na rozwijaniu u dzieci zdolno ci spostrzega-
nia wzrokowego. wiczenia skoncentrowane s  na pi ciu aspektach percepcji wzrokowej:
– koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– spostrzeganiu  gur i t a;
– sta o ci spostrzegania;
– spostrzeganiu po o enia przedmiotów w przestrzeni;
– spostrzeganiu stosunków przestrzennych.

• Metody z zastosowaniem programów komputerowych mo na wykorzystywa  szczególnie w terapii dzieci o pra-
wid owym rozwoju umys owym, u których rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych jest zaburzony lub opó niony, 
oraz u dzieci z inteligencj  ni sz  ni  przeci tna i u dzieci upo ledzonych w stopniu lekkim. Dzi ki programom 
komputerowym mo na: usprawnia  zaburzone funkcje, ciekawie dla dziecka motywowa  do nauki czytania i pisa-
nia, pobudza  sfer  emocjonalno-motywacyjn .

• Edukacja przez ruch wed ug D. Dziamskiej – to system form i metod kszta cenia oraz terapii, który wykorzystuje 
naturalny, spontaniczny ruch cia a. Cz owiek rusza si , a wi c przez ruch uaktywnia zmys y, dzi ki którym po-
znaje otaczaj cy go wiat. Zalet  tego systemu jest to, e wiczeniom towarzyszy rytm, który u atwia wykonywa-
nie czynno ci, zwi ksza ogóln  koordynacj  ruchow , co wp ywa na integracj  uk adu sensorycznego. Dodatkowo 
uaktywniony ruch naprzemienny pobudza prac  obu pó kul mózgowych i przyczyniaj  si  do lepszego odbierania 
i interpretowania bod ców buduj cych wiedz .

• Metoda projektu – pozwala dzieciom na uczenie si  przez dzia anie. Rozwija zainteresowania dziecka, a jedno-
cze nie zaspokaja ich naturaln  ciekawo  wiata. Dzieci w tej metodzie niejako kieruj  w asnym uczeniem si , 
planuj  dzia ania, prowadz  badania, podejmuj  decyzje, dokonuj  wyborów i ucz  si  wspó pracy. Poznaj  wiat 
polisensorycznie i wci gaj  do dzia ania tak e najbli szych. Uzyskany efekt daje im wiele rado ci, satysfakcji, dumy, 
a tak e poczucie w asnej warto ci.

Stosuj c metody aktywizuj ce, nauczyciel mo e równie  w sposób ciekawy, bezstresowy dla dziecka diagnozowa  
jego rozwój, osi gni cia, kompetencje.
Optymalna praca z proponowanym programem powinna by  dobrze zaplanowana nie tylko w okresowym, np. mie-
si cznym, planie pracy nauczyciela, ale równie  w tygodniowym oraz w rytmie ca odniowego pobytu dziecka w przed-
szkolu. W ka dym bowiem momencie dnia mo na dobiera  adekwatne do sytuacji metody i formy pracy z wychowan-
kiem, które s u  jego wielostronnemu rozwojowi.

Propozycja zagospodarowania dnia w przedszkolu

I zaj cia poranne
 6.00–9.00  Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynno ci opieku cze i organizacyjne. Konsultacje indywidu-

alne z rodzicami. Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez ró norodne zabawy 
i wiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

 8.45–9.00  Przygotowanie do niadania. Zabiegi higieniczne. Czynno ci samoobs ugowe. Wdra anie zasad hi-
gieny i kulturalnego zachowania.

II realizacja podstawy programowej
 9.00–9.20  Czynno ci organizacyjne. niadanie. Wdra anie zasad kulturalnego spo ywania posi ków. Poznawa-

nie warto ci zdrowego od ywiania. Rozwijanie umiej tno ci pe nienia roli dy urnego.

 9.20–12.20  Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zaj  programowych. Organizo-
wanie zaj  na wie ym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale 
nauczyciela. Inne przedsi wzi cia i zadania wspieraj ce rozwój dziecka.

 10.30–10.40  „Witaminka” – owocowy przerywnik. Wdra anie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawa-
nie warto ci zdrowego od ywiania.
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 12.20–13.00  Czynno ci organizacyjne. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynno ci samoobs ugo-
we. Obiad. Wdra anie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spo ywania posi ku. Poznawanie 
warto ci zdrowego od ywiania. Rozwijanie umiej tno ci pe nienia roli dy urnego.

 13.00–13.45  Zabawy i zaj cia o charakterze relaksacyjnym w sali zaj  lub na powietrzu. Indywidualna praca 
z dzie mi, praca wyrównawcza lub opieku cza. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewiel-
kim udziale nauczyciela. Inne przedsi wzi cia i zadania wspieraj ce rozwój dziecka.

 13.45–14.00  Czynno ci organizacyjne. Wdra anie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spo ywania posi ku. 
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

III zaj cia popo udniowe
 14.00–14.30  Podwieczorek. Wdra anie zasad higieny i kulturalnego zachowania i spo ywania posi ku.

 14.30–17.00  Dowolna dzia alno  dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. 
Czynno ci organizacyjne.

W ci gu ca ego dnia w sposób naturalny, zgodnie z rytmem dnia mog  by  realizowane tre ci niniejszego programu 
z zastosowaniem odpowiednio dobranych przez nauczyciela metod i form pracy.
Najwa niejsza jednak jest postawa nauczyciela – m drego przewodnika. J. Korczak podkre la , e „Wychowawca, 
który nie wt acza, a wyzwala, nie ci gnie, a wznosi, nie ugniata, a kszta tuje, nie dyktuje, a uczy, nie da, a zapy-
tuje – prze yje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil” (J. Korczak, 2002). Nauczyciel jest dla dziecka wzorem 
do na ladowania, jego postawa powinna czy  w sobie przyja  i konsekwencj . To nauczyciel, buduj c w dziecku 
poczucie bezpiecze stwa, tworzy doskona y teren do wspólnych dzia a , w czasie których uczy si  nie tylko wycho-
wanek, lecz tak e nauczyciel. Pod aj c za stwierdzeniem L. Wygotskiego, nauczyciel powinien by  wiadomy tego, 
e „Dziecko potra   si  uczy  wed ug jakiego  programu, lecz jednocze nie jego natura, zainteresowania i poziom 

umys owy umo liwiaj  mu przyswojenie tego programu tylko na miar  tego, jak b dzie si  on stawa  jego w asnym 
programem” (Wygotski 1971).
Nauczyciel wzbogaca swoje metody i formy pracy, dostosowuj c je do potrzeb i mo liwo ci dziecka. Wybieraj c 
odpowiedni  metod  pracy, dobiera równie  ciekawe pomoce dydaktyczne, najlepiej, by by y one dost pne dla dzieci 
w „skrzyniach skarbów”. Przedszkolaki wbrew pozorom najlepiej bawi  si  przedmiotami zwyczajnymi, atwo do-
st pnymi, tanimi, takimi jak: kapsle, korki, drewniane patyczki, buteleczki, pokrywki, pude ka, wst ki, sznurówki, 
szmatki, chustki, kocyki, kartoniki o ró nych kszta tach i kolorach, ró norodne obrazki. Kiedy mog  wybiera  spo-
ród tych skarbów, ciesz  si , gdy  maj  ogromne pole dzia ania i wymy lania coraz ciekawszych zabaw. Pi kne, 

kolorowe, gotowe zabawki czy zestawy typu: fryzjer, lekarz itp. do  szybko nudz  dzieci. Wa ny te  jest odpowiedni 
dobór zabawek. Zabawka odgrywa w zabawie najcz ciej niebagateln  rol : pobudza wielostronn  aktywno  dzie-
cka, rozwija zainteresowania, wyobra ni , ch  poznawania, kszta ci sprawno  manualn , koordynacj , pobudza 
do podejmowania decyzji i realizowania zada , wp ywa na integracj  grupy, ale te  wycisza (np. „przytulanka”), 
zapewnia poczucie bezpiecze stwa
Dziecko poznaje wiat i buduje jego obraz wielozmys owo. W ten sposób rozwija si  jego osobowo  i wiadomo . 
Proces nauczania i wychowania prowadzony wed ug powy szych zasad i metod stwarza podwaliny do ukszta to-
wania cz owieka aktywnego, wra liwego i wiadomego swojej warto ci oraz otaczaj cej go rzeczywisto ci. Aktywne 
prze ywanie rodowiska, po którym swoj  w drówk  rozpoczyna m ody cz owiek wiedziony m dr  r k  nauczyciela, 
gwarantuje osi gni cie sukcesu. Za taki bezsprzecznie uzna  nale y ukszta towanie wiadomego, przysz ego obywa-
tela wiata.
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JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM – ZOSTANĘ PIERWSZAKIEM
KONCEPCJA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZA

Materiał edukacyjny

Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuję siebie. Zgodnie bawię się z innymi

Normy i granice są ludziom potrzebne, aby na świecie nie panował chaos, abyśmy wiedzieli, co jest właściwe, a co nie. 
Brigitte Beil

Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek

Bez względu na to, czy możesz coś zrobić, czy tylko marzysz o tym – zacznij. W śmiałości jest geniusz, potęga i magia. 
Johann Wolfgang Goethe

Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi

Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystar czy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajem-
nicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi  pytać, nie potrafi  żyć. 

Albert Einstein

Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie

Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy.
Antoni Kępiński

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fi zyczną

Dorosłym się zdaje, że dzieci nie dbają o zdrowie; dzieci zupełnie tak samo jak dorośli chcą być zdrowe i silne. 
Janusz Korczak

Zdrowie chętniej widzi, gdy ciało tańczy niż pisze. 
Georg Christoph Lichtenberg

Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych

Doskonałe bezpieczeństwo i nietykalność własności oraz osoby: oto prawdziwa wolność społeczna. 
Antoine de Rivarol

Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni

Tylko dzieci potrafi ą zatknąć kij w piasku, uznać, że jest królewną i obdarzyć go miłością.
Antoine de Saint- Exupéry

Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną. 
Jean Cocteau
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Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć

W tańcu możesz sobie pozwolić na luksus bycia sobą. 
Paulo Coelho

Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów. 
Antoine de Saint- Exupéry

Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne

Przywróćcie prawo pierwszeństwa takim wartościom, jak odczuwanie, przeżywanie, tworzenie, rozumienie, uspołecznienie, miłość i życie. 
Celestyn Freinet

Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie potrafi ła wyrazić [...]. 
Oskar Wilde

Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafi ę to zrobić

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. 
Albert Einstein

Po osiągnięciu pewnego poziomu sprawności technicznej nauka i sztuka upodabniają się do siebie pod względem postaci, estetyki i cech plastycz-
nych. 

Albert Einstein

Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie

Nie wpajajcie dzieciom martwej wiedzy, ale dawajcie pewien styl myślenia, który pozwoli ująć istotę rzeczy. 
Antoine de Saint- Exupéry

Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta

Nikt nie ma na własność wschodu słońca, który zachwycił nas pewnego wieczoru [...] Tak samo jak nikt nie może mieć na własność pochmurnego 
popołudnia i deszczu dzwoniącego o szyby [...] ani też magicznej chwili, gdy fala morska rozbija się o skały. Nikt nie może mieć na własność tego, 
co na Ziemi najpiękniejsze, ale każdy to może poznać i pokochać. 

Paulo Coelho

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego działania, zależy od każdego z nas. 
Florian Plit

Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej

Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno [...]. 
Bertrand Russell

Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to

Kochajcie książki. One ułatwią wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One 
nauczą was uszanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka. 

Maksym Gorki
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Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

Ojczyzną małego dziecka jest najpierw jego rodzinny dom – matka, ojciec, starszy brat, bliskie i znajome sprzęty, drzewa za oknem, zapach ziemi 
na wiosnę, śpiew ptaków, chłodna wilgoć trawy w ogrodzie, ulice i przedszkole, potem wieś lub miasto. Z tych pierwszych wrażeń i spostrzeżeń 
– jak z kolorowej mozaiki – powstaje obraz kraju. I niepostrzeżenie znane z dzieciństwa lasy i pola stają się najbardziej swojskim krajobrazem, 
najpiękniejszym ze wszystkich cudów świata, prawdziwą ojczyzną, do której się tęskni i powraca z ulgą. 

Hanna Ratyńska

Blok 16. Przygotowuję się do posługiwania się językiem obcym

Bez znajomości języków człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu.
Antoni Czechow

Mówiąc do człowieka w języku, który rozumie, trafi asz do jego głowy. Mówiąc w jego własnym języku, trafi asz do jego serca. 
Nelson Mandela

Blok 17. Przygotowuję się do posługiwania się językiem mniejszości narodowej 
lub etnicznej lub językiem regionalnym kaszubskim

Ojczyzną małego dziecka jest najpierw jego rodzinny dom – matka, ojciec, starszy brat, bliskie i znajome sprzęty, drzewa za oknem, zapach ziemi 
na wiosnę, śpiew ptaków,chłodna wilgoć trawy w ogrodzie, ulice i przedszkole, potem wieś lub miasto.
Z tych pierwszych wrażeń i spostrzeżeń – jak z kolorowej mozaiki – powstaje obraz kraju. I niepostrzeżenie znane z dzieciństwa lasy i pola stają 
się najbardziej swojskim krajobrazem, najpiękniejszym ze wszystkich cudów świata, prawdziwą ojczyzną, do której się tęskni i powraca z ulgą.

Hanna Ratyńska
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JESTEM TRZYLATKIEM – BĘDĘ CZTEROLATKIEM

„Jestem trzylatkiem, b d  czterolatkiem” – ogólna charakterystyka rozwoju dzieci trzyletnich:
• ma o samodzielne i ma o zaradne, potrzebuj  pomocy i wsparcia emocjonalnego doros ych, wymagaj  indywidu-

alnego podej cia,
• spostrze enia wzrokowe niedok adne,
• posiadaj  ma y zasób s ownictwa i do wiadcze , jednak rozumiej  znacznie wi cej ni  s  w stanie opowiedzie ,
• m cz  si  i nudz  si  szybko,
• bardzo wra liwe emocjonalnie, przechodz  z jednego nastroju w drugi,
• uwaga dzieci jest krótkotrwa a, uwaga i pami  ma charakter mimowolny,
• dominuj ce my lenie o charakterze sensoryczno-motorycznym,
• przejawiaj  bardzo siln  potrzeb  zabawy,
• lubi  bawi  si  same, znajduj  si  jeszcze w fazie egocentryzmu,
• obserwuj  inne bawi ce si  dzieci, próbuj  bawi  si  w parach,
• rozbudzona wyobra nia (pocz tki wyobra nie twórczej) inspiruje dzieci do prostych zabaw tematycznych, kon-

strukcyjnych, plastycznych.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) zg asza potrzeby  zjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynno ci higieniczne; 
 2)  wykonuje czynno ci samoobs ugowe: ubieranie si  i rozbieranie, w tym czynno ci precyzyjne, np. zapinanie gu-

zików, wi zanie sznurowade ; 
 3) spo ywa posi ki z u yciem sztu ców, nakrywa do sto u i sprz ta po posi ku; 
 4) komunikuje potrzeb  ruchu, odpoczynku itp.; 
 5)  uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, na ladowczych, z przyborami lub bez 

nich; wykonuje ró ne formy ruchu: bie ne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 
 6)  inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuj c zabawki, materia y u ytkowe, w tym materia  

naturalny; 
 7)  wykonuje czynno ci, takie jak sprz tanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedn  r k  i obur cz, ma ych 

przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukszta towanych chwytów d oni, u ywa chwytu pisarskiego pod-
czas rysowania, kre lenia i pierwszych prób pisania; 

 8) wykonuje podstawowe wiczenia kszta tuj ce nawyk utrzymania prawid owej postawy cia a; 
 9)  wykazuje sprawno  cia a i koordynacj  w stopniu pozwalaj cym na rozpocz cie systematycznej nauki czynno ci 

z o onych, takich jak czytanie i pisanie.

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

• Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higien , ad i porz dek
• Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawno   zyczn
• Blok  10. Interesuj  si  technik , konstruuj  i ciesz  si , e potra   to zrobi



Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego

AUTORKA: Iwona Broda

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 201725

Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego 
zachowania

Dziecko:
• potrafi  umyć dłonie i twarz,
• potrafi  samodzielnie wytrzeć dłonie i twarz,
• sygnalizuje potrzeby fi zjologiczne, i inne
• samodzielnie korzysta z toalety: zdejmuje i podciąga majteczki i spodnie, spuszcza 

wodę, myje ręce, wyciera ręce,
• potrafi  włożyć i zdjąć spodnie, kurtkę, szalik, obuwie,
• potrafi  samodzielnie umyć zęby,
• podczas posiłków poprawnie posługuje się łyżką i widelcem,
• spożywa posiłek, zachowując odpowiednią postawę i porządek wokół siebie,
• używa serwetki podczas posiłku i po jego zakończeniu.

2.  Wyrabianie dbałości o ład i porządek Dziecko:
• rozpoznaje swój znaczek indywidualny oznaczający szafkę w sali i szatni oraz wieszaczek 

w łazience,
• odkłada na swoją półkę rzeczy osobiste,
• wiesza własny ręcznik na swój wieszak,
• wiesza ubranie we własnej szafce w szatni,
• odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy.
• odnosi swoje naczynia po posiłku na wyznaczone miejsce,
• próbuje nakrywać do stołu 

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fi zyczną

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1. Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie • Dziecko:
• stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk 

i twarzy po przyjściu z podwórka, mycie rąk po skorzystaniu z toalety,
• wyjaśnia znaczenie spożywania produktów mlecznych, warzyw i owoców,
• aktywnie uczestniczy w przygotowaniu potraw z produktów mlecznych, warzyw i owoców,
• opowiada o pracy lekarza,
• dostrzega związek między chorobą a leczeniem,
• dostrzega różnice w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody,
• przestrzega zasady: „kiedy jesteś zmęczony, należy odpocząć”.

2.  Motywowanie do dbałości o sprawność fi zycz-
ną

Dziecko:
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych 

prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku, 
zachowując zasady bezpieczeństwa,

• ustawia się na polecenie nauczyciela w pary, w rząd, w koło, w rozsypce, w szeregu 
wzdłuż wyznaczonej linii,

• poprawnie porusza się na czworakach,
• potrafi  rzucać oburącz piłkę i jedną ręką woreczek przed siebie i do określonego 

celu,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• toczy piłkę oburącz i jedną ręką,
• skacze na jednej nodze i na dwóch nogach,
• przeskakuje przez łatwą przeszkodę, np. rozłożoną na podłodze szarfę, laskę gimna-

styczną,
• pokonuje łatwy tor przeszkód, zachowując równowagę,
• wspina się na niewielkie przeszkody,
• chodzi po śladach i po narysowanej linii, po rozciągniętym na podłodze sznurku,
• przenosi przedmioty, np. kubek częściowo wypełniony wodą z jednego miejsca na 

drugie,
• aktywnie korzysta ze spacerów i wycieczek terenowych,
• aktywnie uczestniczy w zajęciach z profi laktyki wad postawy: przeciw płaskostopiu,
• na proste plecy.

Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafi ę to zrobić  

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie zainteresowań technicznych Dziecko:
• ogląda narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku,
• obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzega zakazu ich obsługiwania,
• uruchamia zabawki, np. pojazdy z napędem, roboty, inne,
• opowiada w prosty sposób, jak działa zabawka, którą się lubi bawić, np. auto, spy-

chacz, robot, lalka, lokówka,
• uczestniczy w przygotowaniu prostych potraw z wykorzystaniem sprzętu gospodar-

stwa domowego,
• podaje przykłady nowoczesnego sprzętu elektronicznego, np. komputer, telewizor
• plazmowy, bankomat, drukarka,
• uczestniczy w organizowaniu „przedszkolnego muzeum przeszłości” ze zbiorami 

dawnych narzędzi i urządzeń, przedmiotów codziennego użytku,
• potrafi  bezpiecznie trzymać przedmioty jedną ręką i oburącz.

2.  Inspirowanie do działań konstrukcyjnych • podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, pojazdy, kompozycje prze-
strzenne z różnych rodzajów klocków,

• tworzy budowle z różnorodnych materiałów, 
• próbuje opowiadać o swoich dziełach konstrukcyjnych, 
• majsterkuje z wykorzystaniem prostych materiałów np. patyczki, sznurek, wyciorki itp.,
• podejmuje próbę prawidłowego trzymania kredki podczas rysowania,
• podejmuje próby porządkowania swojego otoczenia po zakończeniu zabawy czy 

innego działania,
• cieszy się z wykonanego zadania

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.  
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzi  sobie z ich prze ywaniem;
 2) szanuje emocje swoje i innych osób;
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 3) prze ywa emocje w sposób umo liwiaj cy mu adaptacj  w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej 
grupie starszych dzieci, a tak e w nowej grupie dzieci i osób doros ych;

 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, u ywaj c charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 5) rozstaje si  z rodzicami bez l ku, ma wiadomo , e rozstanie takie bywa d u sze lub krótsze;
 6) rozró nia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma wiadomo , e odczuwaj  i prze ywaj  je wszyscy 

ludzie;
 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdra a swoje w asne strategie, wspierane przez 

osoby doros e lub rówie ników;
 8) zauwa a, e nie wszystkie prze ywane emocje i uczucia mog  by  podstaw  do podejmowania natychmiastowego 

dzia ania, panuje nad nieprzyjemn  emocj , np. podczas czekania na w asn  kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 9) wczuwa si  w emocje i uczucia osób z najbli szego otoczenia;
10) dostrzega, e zwierz ta posiadaj  zdolno  odczuwania, przejawia w stosunku do nich yczliwo  i trosk ;
11) dostrzega emocjonaln  warto  otoczenia przyrodniczego jako ród a satysfakcji estetycznej.

III Spo eczny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole: 
 1) przejawia poczucie w asnej warto ci jako osoby, wyra a szacunek wobec innych osób i przestrzegaj c tych war-

to ci, nawi zuje relacje rówie nicze; 
 2) odczuwa i wyja nia swoj  przynale no  do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy ch opców, grupy dziew-

czynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 
 3) pos uguje si  swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; 
 4) u ywa zwrotów grzeczno ciowych podczas powitania, po egnania, sytuacji wymagaj cej przeproszenia i przyj -

cia konsekwencji swojego zachowania; 
 5) ocenia swoje zachowanie w kontek cie podj tych czynno ci i zada  oraz przyj tych norm grupowych; przyjmuje, 

respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, wspó dzia a z dzie mi w zabawie, pracach u ytecznych, podczas 
odpoczynku; 

 6) nazywa i rozpoznaje warto ci zwi zane z umiej tno ciami i zachowaniami spo ecznymi, np. szacunek do dzieci 
i doros ych, szacunek do ojczyzny, yczliwo  okazywana dzieciom i doros ym – obowi zkowo , przyja , 
rado ; 

 7) respektuje prawa i obowi zki swoje oraz innych osób, zwracaj c uwag  na ich indywidualne potrzeby; 
 8) obdarza uwag  inne dzieci i osoby doros e; 
 9) komunikuje si  z dzie mi i osobami doros ymi, wykorzystuj c komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyra a swoje 

oczekiwania spo eczne wobec innego dziecka, grupy.

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

• Blok 1. Znam swoje prawa i obowi zki. Akceptuj  siebie. Zgodnie bawi  si  z innymi
• Blok 6. Dbam o bezpiecze stwo swoje i innych

Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuję siebie. Zgodnie bawię się z innymi

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Przygotowanie dzieci do pobytu w przedszko-
lu. Zachęcanie do udziału w programie adapta-
cyjnym

Dziecko:
• wchodzi chętnie do przedszkola z rodzicami,
• bawi się z rówieśnikami w obecności rodziców,
• stara się uważnie słuchać poleceń rodziców i nauczyciela,
• próbuje przestrzegać zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

2.  Motywowanie do zgodnego udziału w życiu-
grupy przedszkolnej

Dziecko:
• podaje swoje imię i nazwisko,
• rozpoznaje swój znaczek indywidualny,
• rozpoznaje swoje miejsce przy stoliku,
• rozpoznaje swoją szafkę w szatni,
• odkłada zabawki na miejsce,
• porządkuje swoją półkę,
• uczestniczy w zwiedzaniu przedszkola, poznając inne dzieci i pracowników przed-

szkola oraz pomieszczenia przedszkolne oraz plac przedszkolny,
•  stara się przestrzegać zasad zgodnego współdziałania w grupie, ujętych w kodeksie

przedszkolaka
• używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do 

widzenia,
• korzysta z pomocy nauczyciela w sytuacjach konfl iktowych,
• aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach,
• w szczególności w zabawach integracyjnych, np. z chustą animacyjną,
• wyraża swoje emocje, nastrój, samopoczucie niewerbalnie: gestem, mimiką, ruchem,
• za pomocą koloru, przez teatrzyk cieni, działaniami w środowisku przyrodniczym,  itp.,
• rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku,
• rozpoznaje dobre i złe zachowanie,
•  zwraca się do innych dzieci po imieniu,
• uczestniczy w zabawach relaksacyjnych, odpoczywając przy muzyce.

3.  Motywowanie do radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach

Dziecko:
• korzysta z pomocy nauczyciela w trudnych, problemowych sytuacjach,
• potrafi  zwrócić się o pomoc do nauczyciela,
• zgłasza nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola swoje dolegliwości,
• zadaje pytania dzieciom i dorosłym,
• aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących odporność emocjonalną.

Blok 6. Dbam o zdrowie i sprawność fi zyczną

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności zapewniających bez-
pieczeństwo sobie i innym

Dziecko:
• przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
• dostrzega konieczność zachowania ostrożności wobec nieznanych osób,
• przestrzega zakazu oddalania się od opiekunów na terenie przedszkola i poza nim,
• przestrzega zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem 

nieznanych roślin,
• przestrzega zakazu bawienia się nieznanymi przedmiotami,
• przestrzega zakazu zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami chemicznymi,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie,
• orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie,
• wskazuje niebezpieczne przedmioty, np. mogące wywołać pożar,
• wskazuje zagrożenia związane z gorącą wodą, ogniem.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

2.  Uświadamianie dzieciom konieczności prze-
strzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji 
zagrożenia

Dziecko:
• orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
• sygnalizuje nauczycielowi swoje dolegliwości.

2.  Przygotowanie dzieci do właściwego zachowa-
nia się w ruchu ulicznym

Dziecko:
• przechodzi przez ulicę, stosując się do wskazówek nauczyciela,
• poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone świat-

ło – przejdź przez ulicę,
• wyjaśnia rolę odblasków (znaczków, koszulek, czapek).

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  komunika-

tów pozawerbalnych: ta ca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, 
mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materia u naturalnego; 

 2) wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  j zyka mówio-
nego, pos uguje si  j zykiem polskim w mowie zrozumia ej dla dzieci i osób doros ych, mówi p ynnie, wyra nie, 
rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i g o ne d wi ki mowy, rozró nia g oski na pocz tku i ko cu w wybra-
nych prostych fonetycznie s owach; 

 3) odró nia elementy wiata  kcji od realnej rzeczywisto ci, byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od 
 kcyjnych; 

 4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkry , odczytuje krótkie wyra-
zy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotycz ce tre ci znajduj cych zastosowanie 
w codziennej aktywno ci; 

 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, obja nia kolejno  zdarze  w prostych historyj-
kach obrazkowych, uk ada historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, uk ada i rozwi zuje zagadki; 

 6) wykonuje w asne eksperymenty j zykowe, nadaje znaczenie czynno ciom, nazywa je, tworzy arty j zykowe 
i sytuacyjne, uwa nie s ucha i nadaje znaczenie swym do wiadczeniom; 

 7) eksperymentuje rytmem, g osem, d wi kami i ruchem, rozwijaj c swoj  wyobra ni  muzyczn ; s ucha, odtwarza 
i tworzy muzyk , piewa piosenki, porusza si  przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. 
dynamiki, tempa i wysoko ci d wi ku oraz wyra a j  ruchem, reaguje na sygna y, muzykuje z u yciem instrumen-
tów oraz innych róde  d wi ku; piewa piosenki z dzieci cego repertuaru oraz atwe piosenki ludowe; ch tnie 
uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyra a emocje i zjawiska pozamuzyczne ró nymi rodkami aktywno ci 
muzycznej; aktywnie s ucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pie ni, np. wa ne dla wszystkich 
dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczysto ci narodowych (hymn narodowy), 
potrzebne do organizacji uroczysto ci np. Dnia Babci i Dziadka, wi ta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) 
i inne; w skupieniu s ucha muzyki; 

 8) wykonuje w asne eksperymenty gra  czne farb , kredk , o ówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i z o one znaki, 
nadaj c im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kre li wybrane litery i cyfry na g adkiej 
kartce papieru, wyja nia sposób powstania wykre lonych, narysowanych lub zapisanych kszta tów, przetwarza 
obraz ruchowy na gra  czny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku gra  cznego, 
litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, okre la kierunki i miejsca na kartce papieru; 

 9) czyta obrazy, wyodr bnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajduj ce si  w otoczeniu, wyja nia ich 
znaczenie; 

10) wymienia nazw  swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (god o,  aga, hymn), nazywa wybra-
ne symbole zwi zane z regionami Polski ukryte w podaniach, przys owiach, legendach, bajkach, np. o smoku 
wawelskim, orientuje si , e Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej; 
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11) wyra a ekspresj  twórcz  podczas czynno ci konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrze , nadaj c 
znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, okre la ich po o enie, liczb , kszta t, wielko , ci ar, porównuje 
przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybran  cech ; 

12) klasy  kuje przedmioty wed ug: wielko ci, kszta tu, koloru, przeznaczenia, uk ada przedmioty w grupy, szeregi, 
rytmy, odtwarza uk ady przedmiotów i tworzy w asne, nadaj c im znaczenie, rozró nia podstawowe  gury geo-
metryczne (ko o, kwadrat, trójk t, prostok t); 

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru d ugo ci przedmiotów, wykorzystuj c np. d o , stop , but; 
14) okre la kierunki i ustala po o enie przedmiotów w stosunku do w asnej osoby, a tak e w stosunku do innych 

przedmiotów, rozró nia stron  lew  i praw ; 
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porz dkowych, wicze  i wykonywania innych czynno ci, 

pos uguje si  liczebnikami g ównymi i porz dkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczaj ce liczby od 0 do 10, ekspery-
mentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji u ytkowej, liczy obiekty, 
odró nia liczenie b dne od poprawnego; 

16) pos uguje si  w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynno ci poj ciami dotycz cymi nast pstwa czasu np. 
wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesi cy; 

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nomina ach, porz dkuje je, rozumie, do czego s u  pieni dze 
w gospodarstwie domowym; 

18) pos uguje si  poj ciami dotycz cymi zjawisk przyrodniczych, np. t cza, deszcz, burza, opadanie li ci z drzew, 
sezonowa w drówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotycz cymi ycia zwierz t, ro lin, ludzi 
w rodowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, zió ; 

19) podejmuje samodzieln  aktywno  poznawcz  np. ogl danie ksi ek, zagospodarowywanie przestrzeni w asnymi 
pomys ami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbli szego otoczenia, wyja nia, czym zajmuje si  osoba 
wykonuj ca dany zawód; 

21) rozumie bardzo proste polecenia w j zyku obcym nowo ytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. 
muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; u ywa wyrazów i zwrotów maj cych zna-
czenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynno ci; powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa 
piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy s  wspierane np. 
obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimik , gestami; 

22) reaguje na proste polecenie w j zyku mniejszo ci narodowej lub etnicznej, u ywa wyrazów i zwrotów maj cych 
znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa pio-
senki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizy-
tem, gestem; zna god o (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej; 

23) reaguje na proste polecenie w j zyku regionalnym – kaszubskim, u ywa wyrazów i zwrotów maj cych znaczenie 
w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa piosenki; 
rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, 
gestem, zna god o (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej 

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

• Blok 3. Mówi  coraz wyra niej, panuj  nad swoim g osem, rozumiem si  z innymi
•  Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
• Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
•  Blok 8. Lubi  piewa , lubi  ta czy
•  Blok 9. Wypowiadam si  przez ró ne dzia ania plastyczne
•  Blok 11. Obserwuj  pogod  i wiem, jak si  zachowa , aby by o bezpiecznie
•  Blok 12. Jestem cz ci  przyrody, szanuj  ro liny i zwierz ta
•  Blok 13. Lubi  matematyk  i rozumiem coraz wi cej
•  Blok 14. Chc  czyta  i pisa  – lubi  to
•  Blok 15. Kocham swoj  rodzin , miejscowo , swój kraj
•  Blok 16. Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym
•  Blok 17.  Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem mniejszo ci narodowej lub etnicznej lub j zykiem regional-

nym kaszubskim



Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego

AUTORKA: Iwona Broda

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 201731

Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności zapewniających bez-
pieczeństwo sobie i innym

Dziecko:
•   rozróżnia różne dźwięki z najbliższego otoczenia,
•   eksperymentuje z dźwiękami, wydobywając je z różnych przedmiotów: stukanie 

klocek o klocek, potrząsanie grzechotkami wykonanymi z pudełeczek z różną za-
wartością (ryż, groch, patyczki)

• rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów: grzechotka, bębenek, tamburyn,
• różnicuje dźwięki głośne i ciche,
• naśladuje ton głosu nauczyciela, mówiąc np. cicho, głośno, radośnie, groźnie, smutno,
• rozpoznaje nauczyciela po głosie,
• rozróżnia głos męski i żeński,
• rozpoznaje piosenkę po melodii,

2. Ćwiczenie oddechu Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wciąga powietrze 

nosem, wypuszcza ustami, dmucha na np. piórko, rozdmuchuje farbę na kartce, dmu-
cha przez rurkę do napojów do szklanki z wodą, robiąc bąbelki w wodzie.

3. Usprawnianie narządów artykulacji Dziecko:
• wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela w trakcie 

zabawy, np. „wiosenne porządki”, ćwicząc język i wargi,
• naśladuje różne łatwe głosy i odgłosy podczas zabaw dźwiękonaśladowczych,
• pokazuje śmieszne miny.

4. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się Dziecko:
• uważnie słucha poleceń nauczyciela,
• sygnalizuje nauczycielowi swoje potrzeby,
• prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela,
• zwraca się bezpośrednio do swojego rozmówcy: innego dziecka, nauczyciela, innego 

pracownika przedszkola

Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom 
określanie wyniku dodawania i odejmowania 
oraz dostrzegania efektu zmiany

Dziecko:
• określa, co się zmieniło, gdy do zbioru zgromadzonych przedmiotów dokłada się 

przedmioty lub zabiera się je,
• przelicza przedmioty (małe liczebności na miarę własnych możliwości) i określa 

wynik dodawania lub odejmowania,
• rozdziela przedmioty „dla każdego po tyle samo”.

2.  Rozwijanie umiejętności klasyfi kowania przed-
miotów

Dziecko:
• porównuje przedmioty, używając określeń: takie same, podobne, inne,
• grupuje przedmioty ze względu na przezna czenie,
• segreguje przedmioty ze względu na przynależność,
• dokonuje prostych klasyfi kacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę,
• stosuje w praktycznym działaniu umiejętność klasyfi kowania.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

3.  Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przy-
czynowo-skutkowych i umożliwienie przewi-
dywania następstw

Dziecko:
• dostrzega kolejność następujących sensownie po sobie czynności i skutków tych 

następstw, np. piję mleko – mleka ubywa, wypiłem – pusta szklanka, koniec picia 
albo piję mleko  – mleka ubywa, wypiłem – pusta szklanka, pani dolewa mleko 
do szklanki, piję dalej itd.,

• rozróżnia zmiany odwracalne i nieodwracalne,
• łączy przyczynę ze skutkiem w trakcie poznawania zmian związanych z odczuciami 

smakowymi typu: dodam cukru – jest słodkie, smaczne, dodam cytryny – jest 
kwaśne, dodam soli – jest słone, dodam musztardy – jest ostre,

• łączy przyczynę ze skutkiem w trakcie ćwiczeń na kontrastach jasno – ciemno, głoś-
no – cicho, ciepłe – zimne – w sam raz, szybko – wolno – średnio,

• łączy przyczynę ze skutkiem, określając, co zrobić, aby było dobrze, np. posprzątać 
bałagan – to będzie ładnie, uczesać lalce włosy – to będzie ładnie wyglądać,

• próbuje przewidzieć, co się może zdarzyć w wyniku następujących po sobie czynności.

Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Budzenie zainteresowania sztuką teatralną Dziecko:
• włącza się do zabaw teatralnych, inscenizacji, uroczystości przedszkolnych, odgry-

wając łatwe role z pomocą nauczyciela,
• aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych,
• ilustruje ruchem, mimiką, gestem proste czynności z pomocą nauczyciela,
• bawi się w teatrzyk cieni, kukiełkowy,
• uczestniczy w prostej zabawie w teatr z zabawkami, naśladując nauczyciela, i samo-

dzielnie,
• aktywnie uczestniczy w prostych scenkach związanych z codziennymi czynnościami,
• naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty.

2.  Kształtowanie postawy kulturalnego widza Dziecko:
• potrafi  kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, np. przedstawie-

niach teatralnych, koncercie, festynie, w kinie,
• nie przeszkadza innym dzieciom w uczestniczeniu w różnorodnych uroczystościach, 

przedstawieniach teatralnych, w kinie, na koncercie, festynie,
• uważnie ogląda przedstawienia teatralne, uroczystości, spontanicznie reagując.

Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie zainteresowań muzycznych Dziecko:
• słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów 

muzyki, w tym klasycznej,
• śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,
• reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela,
• aktywnie uczestniczy z nauczycielem i grupą w opowieści ruchowej inspirowanej 

muzyką,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• dowolnie gra na instrumentach perkusyjnych i różnych przedmiotach,
• podejmuje próbę gry na wybranych instrumentach perkusyjnych według podanego 

prostego rytmu,
• wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów, np. gazety, folii, kamyków, patyków,
• ilustruje krótkie wiersze i opowiadania dźwiękami wydobytymi z różnych przedmio-

tów według wskazówek nauczyciela.

2.  Rozwijanie zainteresowań tanecznych Dziecko:
• chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych,
• tańczy w parze, trzymając za jedną rękę i obie ręce,
• porusza się dowolnie do słuchanej muzyki,
• porusza się przy muzyce, naśladując nauczyciela,
• porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje,
• porusza się do słuchanej muzyki: w kole, trzymając się za ręce, jeden za drugim,
• tańczy, naśladując ruchy nauczyciela,
• przedstawia muzykę ruchem ze wstążkami, chustkami, naśladując nauczyciela.

Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do wypowiadania się w różnych 
technikach plastycznych oraz rozwijanie wraż-
liwości na kształty i kolory

Dziecko:
• rozróżnia kolory zasadnicze i niektóre pochodne, nazywa je,
• eksperymentuje z mieszaniem barw: miesza kolory w wodzie, nakłada na siebie 

kolorowe szybki, folie, szyfonowe chustki, puszcza krople farby na mokre podłoże,
• maluje dłonią, palcami, stopami, pędzlem, kłębuszkami waty na dużych formatach,
• tworzy swobodne, kolorowe kompozycje, stemplując i stosując odbijanki,
• układa kompozycje z różnorodnego materiału (tkaniny, wstążki, sznurki, materiał 

naturalny, przyrodniczy, inny),
• kreśli linie, kształty kolorową kredą na betonie, na dużych formatach,
• tworzy swobodne kompozycje – „obrazy Ziemi” z tkanin i materiałów naturalnych,
• rysuje kredkami świecowymi, patykiem na podłożu o różnej fakturze,
• eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy 

papierowej, plasteliny,
• nakleja gotowe elementy na kartkę w dowolny sposób i według poleceń nauczy-ciela,
• łączy różne materiały, tworząc proste kompozycje przestrzenne,
• podejmuje próbę nadania nazwy swojemu dziełu,
• stempluje stemplami wykonanymi ze zwiniętych rolek bibułki, słabo nadmuchanymi 

balonami, stemplami z gąbki, ziemniaka, korków.

2.  Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tra-
dycjami i obrzędami ludowymi swego regionu

Dziecko:
• ogląda zabytki w najbliższej okolicy,
• ogląda obrazy i reprodukcje,
• wykonuje proste prace plastyczne z pomocą nauczyciela, związane z tradycjami 

świątecznymi,
• ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu,
• aktywnie uczestniczy w uroczystościach związanych z obrzędami ludowymi, obcho-

dami różnorodnych świąt, np. andrzejki, powitanie wiosny, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka.
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Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zja-
wisk atmosferycznych

Dziecko:
• rozpoznaje podstawowe zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory 

roku,
• nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne: deszcz, śnieg, wiatr, burza,
• z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody,
• naśladuje – z pomocą nauczyciela – ruchem,  mimiką i głosem niektóre zjawiska 

pogodowe,
• uczestniczy w zabawach eksperymentalnych,  poznając właściwości wody, lodu, 

śniegu.

2.  Uświadamianie dzieciom konieczności zacho-
wania się stosownie do pogody

Dziecko:
• potrafi  wskazać ubranie stosowne do pogody, np: czapka, szalik, rękawiczki, ciepła 

kurtka i buty, kiedy jest bardzo zimno; parasol, kalosze, kurtka nieprzemakalna 
z kapturem, kiedy jest deszcz; okulary przeciwsłoneczne, cienka koszulka, krótkie 
spodenki, sandały, kiedy jest ciepła, słoneczna pogoda,

• uważnie ogląda fi lm, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, 
np. podczas  burzy, silnego wiatru, ulewnego deszczu.

Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności związanych z pozna-
waniem świata roślin

Dziecko:
• wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w czterech porach roku: jesienią – liście 

zmieniają kolory, opadają, zimą – pada śnieg, jest zimno, wiosną – rośnie trawa, 
liście, kwiaty, latem – jest ciepło, słońce grzeje,

• obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu,
• zbiera dary przyrody do kącika przyrodniczego, np. kasztany, żołędzie, jarzębinę, 

ciekawe kamyki, patyki, liście, kawałki kory,
• aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku,
• aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku, sadu, ogrodu, lasu itp.,
• aktywnie uczestniczy w hodowli roślin – fasoli, szczypiorku, rzeżuchy,
• wymienia, co jest potrzebne roślinie do wzrostu na podstawie hodowli fasoli – 

woda, słońce,
• dostrzega zmiany we wzroście rośliny,
• rozpoznaje wybrane warzywa: marchew, pietruszkę, cebulę,
• rozpoznaje wybrane owoce: jabłko, gruszkę, śliwkę,
• opowiada o wybranej przez siebie roślinie,
• uczestniczy w zabawach inscenizujących prace w ogrodzie i sadzie opartych na 

obserwacji wykonywanych prac.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

2.  Rozwijanie umiejętności związanych z pozna-
waniem świata zwierząt

Dziecko:
• nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośred-

niej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, parku, 
lesie, gospodarstwie wiejskim,

• rozpoznaje wybrane zwierzęta hodowane w domu i gospodarstwie domowym,
• naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt,
• obserwuje zwierzęta w przedszkolnym kąciku przyrody, np. rybki, ślimaki, chomiki, 

świnki morskie, papugi,
• z pomocą nauczyciela dba o przedszkolne zwierzęta.

3.  Kształtowanie postawy szacunku i ochrony 
przyrody

Dziecko:
• dostrzega piękno otaczającej przyrody, wypowiadając się: ładne drzewo, piękny kwiat,
• wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin,
• dba o przyrodę, uczestnicząc wraz z nauczycielem i najbliższymi w działaniach 

na rzecz ochrony przyrody, np. segregowanie odpadów, sadzenie roślin, pielęgnowa-
nie roślin, dokarmianie ptaków, opiekowanie się zwierzętami,

• postępuje zgodnie z zasadą: „Do buzi cukierki, do kosza papierki”,
• eksperymentuje wraz z nauczycielem, poznając właściwości i znaczenie powietrza i wody.

Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Kształcenie umiejętności liczenia Dziecko:
• układa przedmioty do policzenia w szereg lub rząd,
• szacuje liczbę przedmiotów,
• odlicza przedmioty z pomocą nauczyciela, pokazując palcem,
• liczy palce u rąk i stóp,
• określa wynik dodawania lub odejmowania, licząc przedmioty podczas manipulowa-

nia nimi, np. mam trzy cukierki, dam misiowi jeden, teraz mam dwa.

2.  Rozwijanie orientacji przestrzennej Dziecko:
• wskazuje, nazywając części swojego ciała i drugiej osoby: głowa, ręce, nogi, brzuch,
• określa swoje położenie w przestrzeni, używając zwrotów: jestem tu, to jest z przo-

du, to jest z tyłu, to jest wysoko itp.,
• porusza się w przestrzeni według poleceń nauczyciela, np. idź do przodu, idź do tyłu,
• posługuje się wyrażeniami, np. na, pod, obok, w, za w sytuacjach zadaniowych,
• wskazuje górę i dół kartki w sytuacjach zada niowych.

3.  Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozu-
mienia rytmów

Dziecko:
• układa przedmioty w szeregi, dostrzega to, co się powtarza,
• kontynuuje prosty rytm, np. dokładając kolejne elementy w szeregu, lub kontynuuje 

prosty rytm dźwiękowy, powtarzając za nauczycielem, np. tupanie – klaskanie,
• układa prosty rytm według podanego schematu.
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Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się 
do czytania

Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obrazki, 

dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, dobiera przedmioty i obrazki do pary, od-
szukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa zabawki według wzoru, porównuje 
dwa przedmioty, dostrzega tzw. absurdy,

• poprawnie dobiera przedmiot lub obrazek do usłyszanego wyrazu, powtarzając 
wyraz,

•  poprawnie dobiera ilustrację do usłyszanego prostego zdania, powtarzając zdanie, 
np. kot pije mleko,

• określa słowem, co znajduje się na obrazku,
• określa, co znajduje się na ilustracji, formułując krótkie zdanie pojedyncze,
• wykonuje ćwiczenia słuchowe,
• dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając je rytmicznie,
• rytmizuje krótkie zdania, naśladując nauczyciela,
• opisuje czynności, używając zdań pojedynczych.

2.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się 
do pisania

Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, konstruuje z klocków, 

układa, lepi,
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych usprawniających części ciała, w tym 

kończyny górne,
• wykonuje ruchy naprzemienne, naśladując nauczyciela,
• wykonuje proste „ćwiczenia paluszkowe”,
• poprawnie trzyma kredkę, ołówek, pędzel,
• odwzorowuje na kartce papieru proste znaki ruchowe, np. linia z góry na dół, 

od lewej do prawej,
• pokazuje ruchem proste znaki grafi czne: linie, kółka, fale itp.,
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. wo-

dzenie dłonią czy palcami po śladach, lepienie z plasteliny, malowanie pędzlem, 
kolorowanie, rysowanie po śladach, rysowanie patykiem po ziemi, kredą po asfalcie, 
obrysowywanie konturów, dorysowywanie elementów, rysowanie głowonogów, 
rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela.

3.  Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem 
warunkującym możliwość poznania ciekawych 
książek, w tym utworów literatury dziecięcej

Dziecko:
• chętnie ogląda książki,
• uważnie słucha opowiadań i bajek,
• pokazuje ulubione ilustracje w książkach, próbuje je omawiać, używając zdań 

pojedynczych,
• korzysta z biblioteczki grupowej,
• wypowiada się na temat ulubionych bohaterów,
• uczestniczy w zabawach z pacynkami, kukiełkami, przedstawiając wraz z nauczycie-

lem ulubione utwory.
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Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do uczestniczenia w życiu ro-
dziny

Dziecko:
• wymienia członków swojej najbliższej rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, 

dziadek,
• określa, gdzie mieszka bez podawania adresu,
• aktywnie uczestniczy w organizowaniu wystawki pt. „Moja rodzina” (zdjęcia, rysunki),
• wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt,
• opowiada zgodnie z własnymi możliwościami o członkach rodziny (jak wyglądają, 

co robią itd.),
• aktywnie uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach z najbliższymi.

2.  Kształtowanie postawy patriotycznej w kon-
tekście tożsamości narodowej oraz równości 
wszystkich ludzi

Dziecko:
• ogląda godło państwowe w sali przedszkolnej,
• ogląda fl agę Polski,
• obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów i wycieczek,
• aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi różnych zawodów, np. policjantem, 

lekarzem, pielęgniarką,
• aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji 

ludowych,
• aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami.

Blok 16. Przygotowuję się do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1. Motywowanie do nauki języka obcego Dziecko:
• dostrzega, że są osoby posługujące się innym językiem, 
• aktywnie słucha bardzo prostych rymowanek i krótkich piosenek w języku obcym,
• reaguje w sposób niewerbalny na bardzo proste polecenia,aktywnie uczestniczy 

w wesołych zabawach muzyczno-ruchowych,
• naśladuje nauczyciela podczas zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, kon-

strukcyjnych, manipulacyjnych i innych,
• razem z nauczycielem uczestniczy w bardzo krótkich scenkach teatralnych;
• słucha historyjek wspieranych konkretami, 
• próbuje rozwiązywać niewerbalnie zagadki,
• aktywnie uczestniczy w działaniach praktycznych proponowanych przez nauczy-

ciela, np. wspólne pieczenie ciastek, robienie sałatki, kanapek,
• ogląda krótkie fi lmy w danym języku,
• próbuje powtarzać słowa.  

UWAGA!!!
Nauka j zyka obcego powinna odbywa  si  wed ug specjalistycznego programu opracowanego przez osoby posiada-
j ce okre lone prawem kwali  kacje do nauczania danego j zyka obcego. Program taki b dzie szczegó owo podawa  
cele ogólne i szczegó owe, metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
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Blok 17. Przygotowuję się do posługiwania się językiem mniejszości narodowej 
lub etnicznej lub językiem regionalnymm kaszubskim

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do posługiwania się językiem 
mniejszości narodowej lub etnicznej lub języ-
kiem regionalnym

Dziecko:
• ogląda godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej,
• dostrzega, że są osoby posługujące się innym językiem,
• aktywnie słucha bardzo prostych rymowanek i krótkich piosenek w języku mniej-

szości narodowej lub etnicznej, lub języku regionalnym kaszubskim,
• reaguje w sposób niewerbalny na bardzo proste polecenia wydawane w języku 

mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym kaszubskim,
• aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych w danym języku,
• naśladuje nauczyciela podczas zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, kon-

strukcyjnych, manipulacyjnych i innych prowadzonych w danym języku,
• aktywnie uczestniczy w zabawach plastycznych, prowadzonych w języku mniejszo-

ści narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym kaszubskim,
• słucha krótkich historyjek w danym języku wspieranych konkretami,
• ogląda krótkie fi lmy w danym języku,
• aktywnie uczestniczy w działaniach praktycznych proponowanych przez nauczycie-

la, np. wspólne pieczenie ciastek, robienie sałatki, kanapek itd.
• aktywnie uczestniczy wraz z nauczycielem i rodzicami we wspólnych zajęciach 

prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regional-
nym kaszubskim,

• próbuje powtarzać słowa i krótkie zwroty w danym języku.

UWAGA!!!
„Podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej i etnicznej dzieci nale cych do mniejszo ci narodowej dokonuje 
si  w trakcie edukacji przedszkolnej realizowanej zgodnie z podstaw  programow  wychowania przedszkolnego bez 
wprowadzania dodatkowych zaj  nauczania j zyka mniejszo ci, a jedynie przez realizacj  programu wychowania 
przedszkolnego w sposób dwuj zyczny. Proporcje mi dzy czasem zaj  prowadzonych w j zyku mniejszo ci lub re-
gionalnym i zaj  prowadzonych w j zyku polskim zale  od wyboru sposobu nauczania j zyka. Mo liwe jest: 
• prowadzenie zaj  przedszkolnych w j zyku mniejszo ci lub regionalnym;
• prowadzenie zaj  w sposób dwuj zyczny – w j zyku polskim i mniejszo ci lub j zyku regionalnym (w równych 

proporcjach czasowych);
• prowadzenie zaj  w j zyku polskim, przy czym cz  tych zaj  w wymiarze 4 godzin (zegarowych) tygodniowo 

prowadzona jest w j zyku mniejszo ci lub regionalnym.

(…) Nauczanie j zyka mniejszo ci, j zyka regionalnego, w asnej historii i kultury oraz geogra  i pa stwa, z którego 
obszarami kulturowymi uto samia si  mniejszo  narodowa odbywa si  na podstawie programów nauczania do-
puszczonych do u ytku w szkole przez dyrektora szko y” (Gra yna P oszajska, l ski Kongres O wiaty – materia y 
szkoleniowe, Katowice 2014).
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JESTEM CZTEROLATKIEM – BĘDĘ PIĘCIOLATKIEM

„Jestem czterolatkiem, b d  pi ciolatkiem” – ogólna charakterystyka rozwoju dzieci czteroletnich:
• s  bardziej samodzielne i zaradne, ch tnie podejmuj  dzia ania samodzielnie,
• coraz ciekawsze wiata, wzrasta ich zdolno  poznawcza, zadaj  wiele pyta ,
• posiadaj  wi kszy zakres s ownictwa ni  trzylatki,
• przejawiaj  wi ksz  potrzeb  nawi zywania kontaktów z rówie nikami, ch tniej uczestnicz  we wspólnej zabawie 

i dzia aniu, a ich zabawa ma coraz bogatsz  fabu ,
• dalej chwiejne uczuciowo i wra liwe emocjonalnie,
• wykazuj  ogromn  potrzeb  ruchu i zabawy,
• przejawiaj  coraz wi kszy rozwój wyobra ni i fantazji,
• charakteryzuje je my lenie konkretno-wyobra eniowe,
• pami  i uwaga przekszta caj  si  z mimowolnej w dowoln ,
• wykazuj  wzrost umiej tno ci koncentracji,
• stopniowo osi gaj  gotowo  szkoln .

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Dziecko ko cz ce wychowanie przedszkolne:
 1) zg asza potrzeby  zjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynno ci higieniczne; 
 2) wykonuje czynno ci samoobs ugowe: ubieranie si  i rozbieranie, w tym czynno ci precyzyjne, np. zapinanie guzików, 

wi zanie sznurowade ; 
 3) spo ywa posi ki z u yciem sztu ców, nakrywa do sto u i sprz ta po posi ku; 
 4) komunikuje potrzeb  ruchu, odpoczynku itp.; 
 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, na ladowczych, z przyborami lub bez nich; 

wykonuje ró ne formy ruchu: bie ne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 
 6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuj c zabawki, materia y u ytkowe, w tym materia  

naturalny; 
 7) wykonuje czynno ci, takie jak sprz tanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedn  r k  i obur cz, ma ych przed-

miotów z wykorzystaniem odpowiednio ukszta towanych chwytów d oni, u ywa chwytu pisarskiego podczas 
rysowania, kre lenia i pierwszych prób pisania; 

 8) wykonuje podstawowe wiczenia kszta tuj ce nawyk utrzymania prawid owej postawy cia a; 
 9) wykazuje sprawno  cia a i koordynacj  w stopniu pozwalaj cym na rozpocz cie systematycznej nauki czynno ci 

z o onych, takich jak czytanie i pisanie. 

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

• Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higien , ad i porz dek
•  Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawno   zyczn
•  Blok 10. Interesuj  si  technik , konstruuj  i ciesz  si , e potra   to zrobi
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Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego 
zachowania

Dziecko:
• potrafi  poprawnie umyć dłonie i twarz,
• potrafi  samodzielnie wytrzeć dłonie i twarz,
• samodzielnie, poprawnie korzysta z toalety,
• potrafi  samodzielnie umyć zęby,
• podczas posiłków poprawnie posługuje się łyżką i widelcem oraz serwetką,
• spożywa posiłek, zachowując prawidłową postawę i porządek wokół siebie,
• kulturalnie zachowuje się podczas spożywania posiłków, np. zachowuje ciszę, 

nie przeszkadza innym,
• samodzielnie ubiera się i rozbiera,
• podejmuje próby wiązania butów oraz zapinania i odpinania guzików,
• składa ubranie według wskazówek nauczyciela, umieszczając je na swoim miejscu, 

np. strój gimnastyczny we własnym woreczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce.

2.  Wyrabianie dbałości o ład i porządek Dziecko:
• odkłada do swojej półki rzeczy osobiste,
• wiesza własny ręcznik na swój wieszak,
• odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy,
• wiesza ubranie w swojej szafce w szatni, układa czapkę, rękawiczki, szalik i buty,
• pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom,
• szanuje rzeczy osobiste innych dzieci i dorosłych,
• zgłasza nauczycielowi, pracownikowi przedszkola rzeczy znalezione.
• nakrywa do stołu naśladując nauczyciela ,
• odnosi na wyznaczone miejsce naczynia po posiłku.

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fi zyczną

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie Dziecko:
• stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach, mycie 

rąk i twarzy, np. po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety itp.,
• wyjaśnia znaczenie spożywania produktów mlecznych, warzyw i owoców,
• aktywnie uczestniczy w przygotowaniu potraw z produktów mlecznych, warzyw 

i owoców,
• opowiada o pracy lekarza,
• dostrzega związek między chorobą a leczeniem,
• zgłasza nauczycielowi, opiekunowi wszelkie dolegliwości,
• poddaje się leczeniu,
• dostrzega różnice w ubieraniu się odpowiednio do pogody, wskazuje adekwatne 

do pogody ubranie,
• dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania, np. przy dobrym 

oświetleniu, gdy inni nie hałasują nadmiernie,
• aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu.
• przestrzega zasadę: „kiedy jesteś zmęczony, należy odpocząć”,
• komunikuje swoje potrzeby np. potrzebę ruchu, odpoczynku.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

2.  Motywowanie do dbałości o sprawność 
fi zyczną

Dziecko:
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych 

prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycznej, na boisku,
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych z wykorzysta-

niem przyborów np. wstążki, szarfy, chustki, laski gimnastycznej, piłki itd.,
• w trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych reaguje na znaki, sygnały według umowy 

z nauczycielem,
• wykonuje ćwiczenia kształtujące postawę zgodnie z poleceniem, wyjaśnieniem 

nauczyciela,
• na sygnał lub umowny znak poprawnie ustawia się w pary, rząd, koło, półokrąg, 

w rozsypce, w szeregu,
• biega, poprawnie porusza się na czworakach, omijając przeszkody, nie potrącając 

dzieci,
• potrafi  rzucać, chwytać i toczyć oburącz piłkę,
• rzuca piłkę do celu adekwatnie do swoich możliwości,
• wykonuje skoki, przeskoki, zeskoki według poleceń, wyjaśnień nauczyciela,
• pokonuje tor przeszkód dostosowany do swoich możliwości, zachowując równo-

wagę,
• wspina się na przeszkody według swoich możliwości,
• aktywnie korzysta ze spacerów i wycieczek terenowych,
• aktywnie uczestniczy w zajęciach z profi laktyki wad postawy, w szczególności 

na proste plecy i przeciw płaskostopiu,
• koryguje swoją postawę zgodnie z poleceniami nauczyciela.

Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafi ę to zrobić

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie zainteresowań technicznych Dziecko:
• rozpoznaje narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku i podaje ich na-

zwy,
• obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, przestrzegając zakazu ich obsługiwania,
• wprawia w ruch zabawki, np. pojazdy z napędem, roboty, próbując wyjaśnić ich 

działanie,
• rozróżnia najczęściej spotykane i znane pojazdy: lądowe, morskie, powietrzne, wy-

jaśniając, do czego służą,
• aktywnie uczestniczy w zabawach tematycznych umożliwiających poznanie środ-

ków lokomocji,
• majsterkuje, poprawnie używając prostych narzędzi z zachowaniem zasad bezpie-

czeństwa,
• majsterkuje z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, np. naturalnych, przetwa-

rzalnych, takich jak np. butelki, kubki plastikowe, nakrętki, korki itp.,
• wykorzystuje w zabawie działanie maszyn prostych, takich jak równia pochyła, 

dźwig,
• aktywnie uczestniczy w przygotowaniu prostych potraw z wykorzystaniem sprzętu 

gospodarstwa domowego,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• podaje przykłady nowoczesnego sprzętu elektronicznego, np. komputer, telewizor 
plazmowy, bankomat, drukarka,

• aktywnie uczestniczy w organizowaniu „przedszkolnego muzeum przeszłości” ze 
zbiorami dawnych narzędzi i urządzeń, przedmiotów codziennego użytku,

• próbuje wskazać różnice między urządzeniami i przedmiotami z przeszłości a urzą-
dzeniami i przedmiotami ze współczesności.

2.  Inspirowanie do działań konstrukcyjnych Dziecko:
• trzyma prawidłowo przedmioty jedną ręką i oburącz,
• stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania, np. uproszczonego projek-

tu swojej budowli, konstrukcji, zabawki, która  mu się podoba itp.,
• podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, pojazdy, kompozycje prze-

strzenne z różnych rodzajów klocków,
• tworzy budowle z różnorodnego materiału,
• opowiada o swoich dziełach konstrukcyjnych,
• nadaje nazwę wykonanemu dziełu,
• porządkuje swoje otoczenie po zakończeniu zabawy czy innego działania: pakuje, 

sprząta, odnosi itp.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzi  sobie z ich prze ywaniem;
 2) szanuje emocje swoje i innych osób;
 3) prze ywa emocje w sposób umo liwiaj cy mu adaptacj  w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej 

grupie starszych dzieci, a tak e w nowej grupie dzieci i osób doros ych;
 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, u ywaj c charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 5) rozstaje si  z rodzicami bez l ku, ma wiadomo , e rozstanie takie bywa d u sze lub krótsze;
 6) rozró nia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma wiadomo , e odczuwaj  i prze ywaj  je wszyscy 

ludzie;
 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdra a swoje w asne strategie, wspierane przez 

osoby doros e lub rówie ników;
 8) zauwa a, e nie wszystkie prze ywane emocje i uczucia mog  by  podstaw  do podejmowania natychmiastowego 

dzia ania, panuje nad nieprzyjemn  emocj , np. podczas czekania na w asn  kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 9) wczuwa si  w emocje i uczucia osób z najbli szego otoczenia;
10) dostrzega, e zwierz ta posiadaj  zdolno  odczuwania, przejawia w stosunku do nich yczliwo  i trosk ;
11) dostrzega emocjonaln  warto  otoczenia przyrodniczego jako ród a satysfakcji estetycznej.

III Spo eczny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole: 
 1) przejawia poczucie w asnej warto ci jako osoby, wyra a szacunek wobec innych osób i przestrzegaj c tych war-

to ci, nawi zuje relacje rówie nicze; 
 2) odczuwa i wyja nia swoj  przynale no  do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy ch opców, grupy dziew-

czynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 
 3) pos uguje si  swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; 
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 4) u ywa zwrotów grzeczno ciowych podczas powitania, po egnania, sytuacji wymagaj cej przeproszenia i przyj -
cia konsekwencji swojego zachowania; 

 5) ocenia swoje zachowanie w kontek cie podj tych czynno ci i zada  oraz przyj tych norm grupowych; przyjmuje, 
respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, wspó dzia a z dzie mi w zabawie, pracach u ytecznych, podczas 
odpoczynku; 

 6) nazywa i rozpoznaje warto ci zwi zane z umiej tno ciami i zachowaniami spo ecznymi, np. szacunek do dzieci 
i doros ych, szacunek do ojczyzny, yczliwo  okazywana dzieciom i doros ym – obowi zkowo , przyja , 
rado ; 

 7) respektuje prawa i obowi zki swoje oraz innych osób, zwracaj c uwag  na ich indywidualne potrzeby; 
 8) obdarza uwag  inne dzieci i osoby doros e; 
 9) komunikuje si  z dzie mi i osobami doros ymi, wykorzystuj c komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyra a swoje 

oczekiwania spo eczne wobec innego dziecka, grupy. 

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

• Blok 1. Znam swoje prawa i obowi zki. Akceptuj  siebie. Zgodnie bawi  si  z innymi
•  Blok 6. Dbam o bezpiecze stwo swoje i innych

Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuję siebie.  Zgodnie bawię się z innymi

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do zgodnego udziału w życiu 
grupy przedszkola

Dziecko:
• rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku,
• potrafi  przedstawić się na forum grupy,
• podaje niektóre informacje o sobie, np. jestem dziewczynką, mam długie włosy, 

lubię lizaki,
• odkłada zabawki na swoje miejsce,
• porządkuje swoją półkę,
• przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych 

w kodeksie przedszkolaka,
• potrafi  czekać na swoją kolej w zabawie lub w innym działaniu,
• używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, 

do widzenia, 
• aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. 

ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, 
w krótkich szeregach o liczebności wskazanej przez nauczyciela (np. pięcioro dzieci 
w szeregu),

• aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela zabawach integracyj-
nych, np. z chustą animacyjną, szarfami, obręczami,

• aktywnie uczestniczy w zabawach przeciwko agresji inicjowanych przez nauczyciela,
• aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumie-

nia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości itd.,
• wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie,
• nazywa emocje, zwłaszcza radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie,
• określa swoje samopoczucie niewerbalnie i werbalnie,
• cieszy się z wykonanego zadania,
• zwraca się do innych dzieci po imieniu,
• słucha wypowiedzi innych,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• komunikuje się z innymi w sposób werbalny i niewerbalny, uczestniczy w zabawach 
relaksacyjnych, odpoczywając przy muzyce, w środowisku przyrodniczym, w trakcie 
wizualizacji itp.

• respektuje swoje obowiązki oraz prawa innych dzieci,
• odróżnia zachowanie dobre od złego.

2.  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sy-
tuacjach życiowych

Dziecko:
• korzysta z pomocy nauczyciela w trudnych, problemowych sytuacjach, 
• potrafi  zwrócić się o pomoc do innego pracownika przedszkola, 
• zgłasza nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola swoje dolegliwości, 
• wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy..., 
• sygnalizuje dorosłemu, że np. inne dziecko jest smutne, wesołe, że się złości,
• zadaje pytania dzieciom i dorosłym, 
• uczestniczy w zwiedzaniu przedszkola, poznając inne dzieci i pracowników przed-

szkola oraz pomieszczenia przedszkolne, 
• aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących odporność emocjo-

nalną.

Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności zapewniających bez-
pieczeństwo sobie i innym

Dziecko:
• przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
• dostrzega konieczność zachowania ostrożności wobec nieznanych osób,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem 

nieznanych roślin i zwierząt,
• przestrzega zakazu zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami chemicznymi,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie,
• orientuje się, gdzie można bawić się bezpiecznie,
• wskazuje niebezpieczne przedmioty, np. mogące wywołać pożar,
• wskazuje zagrożenia związane z gorącą wodą, ogniem: oparzenia, spowodowanie 

pożaru,
• stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, 

służących bezpieczeństwu dzieci.
• sygnalizuje dorosłemu sytuację niebezpieczną w przedszkolu, np. informuje na-

uczyciela, że „Janek bije Alę”, „Znalazłem szpilkę, można się ukłuć” itp.

2.  Uświadamianie dzieciom konieczności prze-
strzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji 
zagrożenia

Dziecko:
• orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
• rozróżnia numer telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia,
• uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z oglądanych 

zdarzeń, fi lmów, ilustracji.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

3.  Przygotowanie dzieci do właściwego zachowa-
nia się w ruchu ulicznym

Dziecko:
• przechodzi przez ulicę, stosując się do wskazówek nauczyciela,
• poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone świat-

ło – przejdź przez ulicę,
• wyjaśnia rolę odblasków (znaczków, koszulek, czapek),
• aktywnie uczestniczy w wycieczce na skrzyżowanie, omawiając wspólnie z nauczy-

cielem znaczenie sygnalizacji świetlnej (czerwone, żółte, zielone światło) i wybra-
nych znaków,

• ogląda znaki drogowe,
• aktywnie uczestniczy w spotkaniu z policjantem.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  komunika-

tów pozawerbalnych: ta ca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, 
mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materia u naturalnego; 

 2) wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  j zyka mówio-
nego, pos uguje si  j zykiem polskim w mowie zrozumia ej dla dzieci i osób doros ych, mówi p ynnie, wyra nie, 
rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i g o ne d wi ki mowy, rozró nia g oski na pocz tku i ko cu w wybra-
nych prostych fonetycznie s owach; 

 3) odró nia elementy wiata  kcji od realnej rzeczywisto ci; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od 
 kcyjnych; 

 4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkry , odczytuje krótkie wyra-
zy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotycz ce tre ci znajduj cych zastosowanie 
w codziennej aktywno ci; 

 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, obja nia kolejno  zdarze  w prostych historyj-
kach obrazkowych, uk ada historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, uk ada i rozwi zuje zagadki; 

 6) wykonuje w asne eksperymenty j zykowe, nadaje znaczenie czynno ciom, nazywa je, tworzy arty j zykowe 
i sytuacyjne, uwa nie s ucha i nadaje znaczenie swym do wiadczeniom; 

 7) eksperymentuje rytmem, g osem, d wi kami i ruchem, rozwijaj c swoj  wyobra ni  muzyczn ; s ucha, odtwarza 
i tworzy muzyk , piewa piosenki, porusza si  przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. 
dynamiki, tempa i wysoko ci d wi ku oraz wyra a j  ruchem, reaguje na sygna y, muzykuje z u yciem instrumen-
tów oraz innych róde  d wi ku; piewa piosenki z dzieci cego repertuaru oraz atwe piosenki ludowe; ch tnie 
uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyra a emocje i zjawiska pozamuzyczne ró nymi rodkami aktywno ci 
muzycznej; aktywnie s ucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pie ni, np. wa ne dla wszystkich 
dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczysto ci narodowych (hymn narodowy), 
potrzebne do organizacji uroczysto ci np. Dnia Babci i Dziadka, wi ta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) 
i inne; w skupieniu s ucha muzyki; 

 8) wykonuje w asne eksperymenty gra  czne farb , kredk , o ówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i z o one znaki, 
nadaj c im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kre li wybrane litery i cyfry na g adkiej 
kartce papieru, wyja nia sposób powstania wykre lonych, narysowanych lub zapisanych kszta tów, przetwarza 
obraz ruchowy na gra  czny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku gra  cznego, 
litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, okre la kierunki i miejsca na kartce papieru; 

 9) czyta obrazy, wyodr bnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajduj ce si  w otoczeniu, wyja nia ich 
znaczenie; 
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10) wymienia nazw  swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (god o,  aga, hymn), nazywa wybra-
ne symbole zwi zane z regionami Polski ukryte w podaniach, przys owiach, legendach, bajkach, np. o smoku 
wawelskim, orientuje si , e Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej; 

11) wyra a ekspresj  twórcz  podczas czynno ci konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrze , nadaj c 
znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, okre la ich po o enie, liczb , kszta t, wielko , ci ar, porównuje 
przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybran  cech ; 

12) klasy  kuje przedmioty wed ug: wielko ci, kszta tu, koloru, przeznaczenia, uk ada przedmioty w grupy, szeregi, 
rytmy, odtwarza uk ady przedmiotów i tworzy w asne, nadaj c im znaczenie, rozró nia podstawowe  gury geo-
metryczne (ko o, kwadrat, trójk t, prostok t); 

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru d ugo ci przedmiotów, wykorzystuj c np. d o , stop , 
but; 

14) okre la kierunki i ustala po o enie przedmiotów w stosunku do w asnej osoby, a tak e w stosunku do innych 
przedmiotów, rozró nia stron  lew  i praw ; 

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porz dkowych, wicze  i wykonywania innych czynno ci, 
pos uguje si  liczebnikami g ównymi i porz dkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczaj ce liczby od 0 do 10, ekspery-
mentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji u ytkowej, liczy obiekty, 
odró nia liczenie b dne od poprawnego; 

16) pos uguje si  w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynno ci poj ciami dotycz cymi nast pstwa czasu np. 
wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesi cy; 

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nomina ach, porz dkuje je, rozumie, do czego s u  pieni dze 
w gospodarstwie domowym; 

18) pos uguje si  poj ciami dotycz cymi zjawisk przyrodniczych, np. t cza, deszcz, burza, opadanie li ci z drzew, 
sezonowa w drówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotycz cymi ycia zwierz t, ro lin, ludzi 
w rodowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, zió ; 

19) podejmuje samodzieln  aktywno  poznawcz  np. ogl danie ksi ek, zagospodarowywanie przestrzeni w asnymi 
pomys ami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbli szego otoczenia, wyja nia, czym zajmuje si  osoba 
wykonuj ca dany zawód; 

21) rozumie bardzo proste polecenia w j zyku obcym nowo ytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. 
muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; u ywa wyrazów i zwrotów maj cych zna-
czenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynno ci; powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa 
piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy s  wspierane np. 
obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimik , gestami; 

22) reaguje na proste polecenie w j zyku mniejszo ci narodowej lub etnicznej, u ywa wyrazów i zwrotów maj cych 
znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa pio-
senki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizy-
tem, gestem; zna god o (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej; 

23) reaguje na proste polecenie w j zyku regionalnym – kaszubskim, u ywa wyrazów i zwrotów maj cych znaczenie 
w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa piosenki; 
rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, 
gestem, zna god o (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej 

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

•  Blok 3. Mówi  coraz wyra niej, panuj  nad swoim g osem, rozumiem si  z innymi
•  Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
•  Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
•  Blok 8. Lubi  piewa , lubi  ta czy
•  Blok 9. Wypowiadam si  przez ró ne dzia ania plastyczne
•  Blok 11. Obserwuj  pogod  i wiem, jak si  zachowa , aby by o bezpiecznie
•  Blok 12. Jestem cz ci  przyrody, szanuj  ro liny i zwierz ta
•  Blok 13. Lubi  matematyk  i rozumiem coraz wi cej
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•  Blok 14. Chc  czyta  i pisa  – lubi  to
•  Blok 15. Kocham swoj  rodzin , miejscowo , swój kraj
•  Blok 16. Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym
•  Blok 17.  Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem mniejszo ci narodowej lub etnicznej lub j zykiem regional-

nym kaszubskim

Blok 3 Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie wrażliwości słuchowej Dziecko:
• rozróżnia różne dźwięki z najbliższego otoczenia,
• rozpoznaje dźwięki wydobywane z różnych przedmiotów: stukanie klockiem 

o klocek, potrząsanie grzechotkami wykonanymi z pudełeczek z różną zawartością 
(np. ryż, groch, patyczki), szelest folią itp., 

• rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów i innych przedmiotów niemelo-
dycznych (wydających dźwięki po wprawieniu w ruch),

• różnicuje dźwięki głośne i ciche, wysokie, niskie itd.,
• określa tempo: szybko, wolno,
• naśladuje ton głosu nauczyciela, mówiąc np. cicho, głośno, radośnie, groźnie, smutno,
• rozpoznaje nauczyciela i inne dzieci po głosie,
• rozpoznaje piosenkę po melodii,
• słuchając rymowanek, krótkich wierszy, rozpoznaje błąd w tekście.

2.  Ćwiczenie oddechu Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wdech przez nos, 

wydech ustami, wydmuchuje powietrze przez rurkę do wody, rozdmuchuje farbę 
na kartce przez rurkę, puszcza bańki mydlane, wprawia trzymaną obiema rękami kart-
kę w ruch, dmuchając na nią spokojnie, równo.

3.  Usprawnianie narządów artykulacji Dziecko:
• wykonuje proste ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela,
• naśladuje różne głosy i odgłosy podczas zabaw dźwiękonaśladowczych,
• pokazuje „śmieszne minki”, obserwując je w lustrze,
• recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazó-

wek nauczyciela (umowne znaki).

4.  Rozwijanie umiejętności porozumiewania się Dziecko:
• uważnie słucha poleceń nauczyciela,
• zgłasza swoje potrzeby nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola,
• prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela,
• zadaje pytania w sposób zrozumiały,
• zwraca się bezpośrednio do swojego rozmówcy: innego dziecka, nauczyciela, innego 

pracownika przedszkola,
• dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy,
• wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji, obejrzanej scenki,
• stara się w parze z innym dzieckiem zgodnie  wykonać powierzone zadanie.
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Blok 4. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom 
określanie wyniku dodawania i odejmowania 
oraz dostrzegania efektu zmiany

Dziecko:
• ustala wynik dodawania lub odejmowania, przeliczając przedmioty (małe liczeb-

ności) w trakcie czynności zadaniowych i w trakcie zabaw aranżowanych przez 
nauczyciela,

• dostrzega zmianę podczas manipulowania przedmiotami: dokładanie, zabieranie,
• dostrzega możliwość odwrócenia zmiany,
• rozdziela przedmioty „dla każdego po tyle samo” w sytuacjach zadaniowych i w zabawie.

2.  Rozwijanie umiejętności klasyfi kowania przed-
miotów

Dziecko:
• porównuje przedmioty, określając podobieństwa i różnice,
• klasyfi kuje przedmioty ze względu na przeznaczenie i przynależność,
• dokonuje prostych klasyfi kacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę,
• stosuje w praktycznym działaniu umiejętność klasyfi kowania,
• wspólnie z nauczycielem układa sensowne zdania i krótkie opowiadania, np. w zaba-

wie „Zapominalski bajarz”, „Co dalej”.

3.  Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przy-
czynowo-skutkowych i umożliwienie przewi-
dywania następstw

Dziecko:
• bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniach, próbuje przewidzieć, co się może 

zdarzyć w wyniku następujących sensownie po sobie czynności,
• w aranżowanej zabawie ustala ciąg zdarzeń, starając się je zaplanować tak, aby 

osiągnąć cel,
• rozróżnia zmiany odwracalne i nieodwracalne,
• układa obrazek z minimum czterech części,
• układa z danych obrazków krótkie historyjki,
• wymyśla najlepsze zakończenie historyjki.

Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Budzenie zainteresowania sztuką teatralną Dziecko:
• włącza się do zabaw teatralnych, inscenizacji, uroczystości przedszkolnych, odgry-

wając role z pomocą nauczyciela,
• tworzy z pomocą nauczyciela i samodzielnie teatrzyk z zabawkami i teatrzyk cieni,
• uczestniczy w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych: wykonuje ele-

menty dekoracji, odgrywa role,
• ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności,
• naśladuje, używając mimiki, gestu, głosu wybrane zwierzęta, przedmioty,
• przedstawia krótkie wierszyki, wykorzystując rekwizyty,
• wyjaśnia wybrane pojęcia związane z teatrem, np. scena, aktor, kurtyna.

2.  Kształtowanie postawy kulturalnego widza Dziecko:
• potrafi  kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, np. przedstawie-

niach teatralnych, koncercie, w kinie,
• uważnie ogląda przedstawienia teatralne, fi lm w kinie, uroczystość,
• reaguje adekwatnie do sytuacji.



Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego

AUTORKA: Iwona Broda

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 201749

Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie zainteresowań muzycznych Dziecko:
• uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych 

rodzajów muzyki, w tym klasycznej,
• śpiewa piosenki dostosowane do swoich możliwości głosowych,
• śpiewa piosenki z podziałem na role,
• rytmizuje krótkie teksty piosenek, jednocześnie rytmicznie klaszcząc, tupiąc, stu-

kając,
• reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela i znaków umownych,
• dowolnie gra na instrumentach perkusyjnych,
• próbuje grać rytmicznie na wybranych instrumentach perkusyjnych,
• wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów: gazety, folii, kamyków, patyków według 

wskazówek nauczyciela,
• uczestniczy w przedszkolnej orkiestrze, grając na instrumentach perkusyjnych 

i innych przedmiotach,
• ilustruje krótkie wiersze i opowiadania dźwiękami wydobytymi z różnych przed-

miotów.

2.  Rozwijanie zainteresowań tanecznych Dziecko:
• chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych,
• porusza się dowolnie do słuchanej muzyki,
• porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje, lekko porusza się 

na palcach,
• tańczy, naśladując ruchy nauczyciela,
• przedstawia muzykę ruchem ze wstążkami, chustkami, naśladując nauczyciela,
• wymyśla proste tańce (kroki taneczne) samodzielnie, w parach, w małych zespołach,
• prezentuje wymyślone tańce na forum grupy.

Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do wypowiadania się w różnych 
technikach plastycznych i rozwijanie wrażliwo-
ści na kształty i kolory

Dziecko:
• rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je,
• eksperymentuje z mieszaniem kolorów: miesza kolory w wodzie, nakłada na siebie 

kolorowe szybki, folie, miesza kolory (farby) na palecie,
• maluje dłonią, palcami, pędzlem, kłębuszkami waty, gąbką na dużych formatach,
• tworzy swobodne, kolorowe kompozycje, ste mplując i stosując odbijanki z różnego 

materiału,
• układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnego materiału (tkani-

ny, chusty, wstążki, sznurki, materiał naturalny, przyrodniczy, inny),
• eksperymentuje z kolorowymi plamami,
• kreśli linie, kształty kolorową kredą na betonie, na dużych formatach,
• tworzy swobodne kompozycje – „obrazy Ziemi” z tkanin i materiałów naturalnych 

w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, w środowisku pozbawionym kiczu,
• rysuje różnymi rodzajami kredek, patykiem na podłożu o różnej fakturze,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy 
papierowej, plasteliny, modeliny,

• nakleja gotowe elementy w dowolny sposób i według poleceń nauczyciela,
• łączy różne materiały, tworząc proste kompozycje przestrzenne,
• wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie 

na różnych fakturach, rysowanie, wydzieranki, wycinanki, lepienie, stemplowanie, 
sklejanie, składanki papierowe, techniki łączone,

• nazywa swoje dzieła.

2.  Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, 
tradycjami i obrzędami ludowymi swego re-
gionu

Dziecko:
• ogląda zabytki w najbliższej okolicy,
• ogląda obrazy i reprodukcje,
• uczestniczy w zabawach tematycznych umożliwiających kontakt z dziełami sztuki, 

np. „wycieczka do muzeum”,
• wykonuje proste prace plastyczne związane z tradycjami świątecznymi,
• ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu,
• wykonuje proste prace plastyczne, wzorując się na wytworach sztuki ludowej,
• uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami ludowymi, 

tradycjami świątecznymi, obchodami różnorodnych świąt,
• aktywnie uczestniczy w uroczystościach związanych z obrzędami ludowymi, ob-

chodami różnorodnych świąt, np. andrzejki, powitanie wiosny, Dzień Babci i Dziad-
ka, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka, spotkania świąteczne i okazjonalne.

Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zja-
wisk atmosferycznych

Dziecko:
• rozróżnia zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku,
• nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne: deszcz, śnieg, mróz, wiatr, burza,
• z pomocą nauczyciela prowadzi prosty, obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając 

znaczenie zastosowanych symboli na obrazkach,
• naśladuje – z pomocą nauczyciela – ruchem, mimiką i głosem niektóre zjawiska 

pogodowe,
• uczestniczy w zabawach eksperymentalnych, poznając właściwości wody, lodu, śniegu 

i powietrza.

2.  Uświadamianie dzieciom konieczności zacho-
wania się stosownie do pogody

Dziecko:
• potrafi  wskazać i nazwać ubranie stosowne do pogody, np. czapka, szalik, rękawicz-

ki, ciepła kurtka, spodnie, sweter i ciepłe buty, kiedy jest mróz,
• określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody, np. lizanie sopli w mroźną pogo-

dę, dotykanie językiem metalu w czasie mrozu, bieganie, ślizganie się po zamar-
zniętych zbiornikach wodnych, wbieganie w czasie upałów do zimnej wody,

• uważnie ogląda fi lm, słucha ilustrowanego opowiadania, jak unikać zagrożenia, 
np. podczas burzy, silnego wiatru, ulewnego deszczu, upału.
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Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności związanych z pozna-
waniem świata roślin

Dziecko:
• wymienia zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku,
• obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu,
• zbiera dary przyrody do kącika przyrodniczego, nazywając je, np. kasztany, żołędzie, 

ciekawe kamyki, patyki, liście, kawałki kory, jarzębinę,
• aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku,
• aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku, sadu, ogrodu, lasu,
• aktywnie uczestniczy w hodowli roślin, podejmując działania pielęgnacyjne, 

np. podlewanie, usuwanie suchych liści,
• wymienia, co potrzebne jest roślinie do wzrostu,
• próbuje nazywać zaobserwowane zmiany we wzroście rośliny,
• rozpoznaje wybrane warzywa i owoce, nazywając je,
• aktywnie uczestniczy w zabawach inscenizujących prace w ogrodzie i sadzie opar-

tych na obserwacji wykonywanych prac,
• wybiera w trakcie spaceru lub wycieczki roślinę, którą obserwuje i charakteryzuje,
• wyjaśnia, do czego służą wybrane narzędzia ogrodnicze, np. grabie, szpadel, łopatka 

ogrodnicza, wąż ogrodniczy.

2.  Rozwijanie umiejętności związanych z pozna-
waniem świata zwierząt

Dziecko:
• nazywa niektóre zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośred-

niej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, parku, 
lesie, gospodarstwie wiejskim, a także w zoo,

• wskazuje wybrane zwierzęta hodowane w domu i gospodarstwie domowym,
• naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt, wskazując 

różnice i podobieństwa,
• porównuje wygląd wybranych zwierząt dorosłych i ich potomstwa, określając charakte-

rystyczne cechy,
• wskazuje pożywienie charakterystyczne dla danego zwierzęcia,
• obserwuje zwierzęta w przedszkolnym kąciku przyrody, np. rybki, ślimaki, chomiki, 

świnki morskie, papugi,
• z pomocą nauczyciela dba o przedszkolne zwierzęta.

3.  Kształtowanie postawy szacunku i ochrony 
przyrody

Dziecko:
• dostrzega piękno otaczającej przyrody podczas spacerów, wycieczek,
• zachwyca się przyrodą w czasie zajęć w terenie umożliwiających jej poznawanie 

wszystkimi zmysłami,
• wykonuje prace plastyczne inspirowane obserwacjami i doświadczeniami zdobytymi 

podczas zajęć w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,
• wskazuje prawidłowe zachowania w stosunku do zwierząt i roślin,
• dba o przyrodę, uczestnicząc wraz z nauczycielem i najbliższymi w działaniach na 

rzecz ochrony przyrody, np. segregowanie odpadów, sprzątanie świata, sadzenie roślin, 
pielęgnowanie ich, dokarmianie ptaków, opiekowanie się zwierzętami,

• eksperymentuje wraz z nauczycielem, poznając właściwości i znaczenie wody, powietrza 
oraz gleby.
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Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Kształcenie umiejętności liczenia Dziecko:
• układa przedmioty do policzenia w szereg lub rząd,
• szacuje liczbę przedmiotów,
• liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości z pomocą nauczyciela, pokazując 

palcem i nazywając: jeden, dwa, trzy itd.,
• podaje liczbę, np. jest pięć lalek,
• wskazuje na palcach liczbę policzonych przedmiotów,
• liczy palce u rąk i stóp,
• z pomocą nauczyciela ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty 

w sytuacjach zabawowych,
• liczy na palcach w sytuacjach zadaniowych (dodawanie, odejmowanie).

2.  Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach Dziecko:
• działa na zbiorach w sytuacjach zadaniowych, życiowych i zabawowych, dostrzegając 

równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory nie są 
równoliczne, np. zbiór pięciu klocków dużych i zbiór pięciu klocków małych.

3.  Rozwijanie umiejętności posługiwania się li-
czebnikami porządkowymi

Dziecko:
• układa przedmioty w szeregi, liczy, nazywając liczebniki z pomocą nauczyciela,
• układa w szeregi (krótkie serie) różne przedmioty, np. według wielkości, wysokości,
• aktywnie uczestniczy w zabawach naśladowczych, ilustrujących różne następujące 

po sobie sensowne czynności, kończące się pozytywnie, np. budzę się, przecieram 
oczy, przeciągam się, wstaję, spoglądam przez okno, jest piękny dzień itp.

4.  Rozwijanie orientacji przestrzennej Dziecko:
• wskazuje i nazywa części swojego ciała i drugiej osoby,
• wskazuje serce i w odniesieniu do niego prawą i lewą stronę,
• określa swoje położenie w przestrzeni, używając zwrotów: jestem tu, to jest z przo-

du, to jest z tyłu, to jest wysoko,
• porusza się w przestrzeni według poleceń nauczyciela, np. idź do tyłu,
• posługuje się wyrażeniami, np. na, pod, obok, za w sytuacjach zadaniowych,
• wskazuje przedmioty w przestrzeni z własnego punktu widzenia,
• obserwując uważnie ruchy drugiej osoby, rozwiązuje zagadki pantomimiczne,
• rysuje postać człowieka, stopniowo wzbogacając rysunek w szczegóły,
• wskazuje górę i dół kartki w sytuacjach zadaniowych.

5.  Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozu-
mienia rytmów

Dziecko:
• układa przedmioty w szeregi, dostrzegając to, co się powtarza,
• kontynuuje rytm, np. dokładając kolejne elementy w szeregu lub powtarzając 

za nauczycielem np. tupanie–klaskanie,
• układa rytm według podanego schematu,
• dostrzega rytm w wyliczankach,
• wymawia rytmicznie słowa: dzień, noc, dzień, noc... i układa ten rytm, np. z klocków 

z pomocą nauczyciela.
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Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się 
do czytania

Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obraz-

ki, dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, dobiera przedmioty i obrazki do pary, 
odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa zabawki według wzoru, układa 
domino obrazkowe,

• wykonuje ćwiczenia słuchowe,
• dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie,
• uważnie patrzy na obrazek, zapamiętuje jego  elementy,
• układa krótkie pojedyncze zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zabawowych,
• rytmizuje krótkie zdania, naśladując nauczyciela,
• aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową 

i wzrokowo-słuchową.

2.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się 
do pisania

Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, konstruuje z klocków, 

układa, lepi,
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, w szczególności usprawniających 

części ciała, w tym kończyny górne,
• wykonuje ruchy naprzemienne,
• wykonuje „ćwiczenia paluszkowe”,
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. wo-

dzenie dłonią, palcami po śladach, malowanie pędzlem różnej grubości, rysowanie 
patykiem po ziemi, piasku, rysowanie kredą na betonie, kolorowanie, rysowanie po 
śladach, obrysowywanie konturów, uzupełnianie rysunku, rysowanie na kartce we-
dług poleceń nauczyciela, rysowanie postaci.

3.  Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem 
warunkującym możliwość poznania ciekawych 
książek, w tym utworów literatury dziecięcej

Dziecko:
• chętnie ogląda książki,
• uważnie słucha opowiadań i bajek,
• pokazuje ulubione ilustracje w książkach, próbuje je omawiać,
• korzysta z biblioteczki przedszkolnej,
• wypowiada się na temat ulubionych bohaterów,
• aktywnie uczestniczy w zabawach z pacynkami, kukiełkami, przedstawiając wraz 

z nauczycielem ulubione utwory,
• odszukuje w książce, poznając po ilustracjach, określoną bajkę,
• stosuje zasady właściwego obchodzenia się z książką,
• wraz z nauczycielem układa bajkę, posługując się wybranymi obrazkami,
• wraz z nauczycielem przygotowuje książkę z zastosowaniem uproszczonych obraz-

ków,  znaków, symboli,
• z pomocą nauczyciela odczytuje wykonaną  książkę,
• aktywnie uczestniczy w organizowaniu biblioteczki przedszkolnej pt. „Własne ksią-

żeczki do biblioteczki”.
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Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do uczestniczenia w życiu ro-
dziny

Dziecko:
• wymienia członków swojej najbliższej rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, 

dziadek,
• określa, gdzie mieszka, próbując podać adres,
• próbuje opowiadać o swoim domu i zabawach na swoim podwórku,
• aktywnie uczestniczy w organizowaniu wystawki pt. „Moja rodzina” (zdjęcia, rysunki),
• wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt,
• opowiada o rodzinnych tradycjach związanych np. ze świętami,
• opowiada o członkach rodziny (wygląd, co robią itd.),
• opowiada o wydarzeniach rodzinnych,
• wypowiada się na temat pracy rodziców, próbując w miarę możliwości pokazać ją 

za pomocą ruchu,
• okazuje szacunek najbliższym w różnych formach,
• aktywnie uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach z najbliższymi.

2.  Kształtowanie postawy patriotycznej w kon-
tekście tożsamości narodowej oraz równości 
wszystkich ludzi

Dziecko:
• ogląda godło państwowe w sali przedszkolnej, opowiada, co ono przedstawia,
• opisuje fl agę Polski dekorującą przedszkole i inne domy,
• słucha hymnu Polski,
• nazywa nasz kraj: Polska – kraina, w której mieszkamy,
• słucha legend związanych z naszą ojczyzną,
• nazywa własną miejscowość i rzekę, nad którą leży,
• obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów i wycieczek, wskazując zacho-

dzące zmiany,
• aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi różnych zawodów, np. policjantem, 

lekarzem, pielęgniarką,
• aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji 

ludowych,
• aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami, dziećmi starszymi 

i młodszymi; rozumie, że wszyscy mają równe prawa do zabawy, nauki.

Blok 16. Przygotowuję się do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1. Motywowanie do nauki języka obcego Dziecko:
• dostrzega, że są osoby posługujące się innym językiem,
• aktywnie słucha bardzo prostych rymowanek i krótkich piosenek w języku obcym,
• reaguje w sposób niewerbalny na bardzo proste polecenia, 
• aktywnie uczestniczy w wesołych zabawach muzyczno-ruchowych,
• naśladuje nauczyciela podczas zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, kon-

strukcyjnych, manipulacyjnych i innych,
• razem z nauczycielem uczestniczy krótkich scenkach teatralnych i zabawach słownych,
• aktywnie uczestniczy w zabawach plastycznych,
• słucha historyjek, krótkich opowiadań i bajek wspieranych konkretami, 
• próbuje rozwiązywać niewerbalnie zagadki,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• aktywnie uczestniczy w działaniach praktycznych proponowanych przez nauczycie-
la np. wspólne pieczenie ciastek, robienie sałatki, kanapek itd.,

• ogląda krótkie fi lmy w obcym języku,
• aktywnie uczestniczy wraz z nauczycielem i rodzicami we wspólnych zajęciach 

prowadzonych w języku obcym nowożytnym,
• próbuje powtarzać słowa i krótkie zwroty,
• próbuje powtarzać bardzo krótkie rymowanki, piosenki, wierszyki w danym języku.

UWAGA!!!
Nauka j zyka obcego powinna odbywa  si  wed ug specjalistycznego programu opracowanego przez osoby posiada-
j ce okre lone prawem kwali  kacje do nauczania danego j zyka obcego. Program taki b dzie szczegó owo podawa  
cele ogólne i szczegó owe, metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Blok 17. Przygotowuję się do posługiwania się językiem mniejszości narodowej 
lub etnicznej lub językiem regionalnym kaszubskim

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do posługiwania się językiem 
mniejszości narodowej lub etnicznej lub języ-
kiem regionalnym kaszubskim

Dziecko:
• podaje, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;
• rozpoznaje godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej;
• dostrzega elementy podobne i wspólne dla własnej i innej kultury;
• dostrzega, że są osoby posługujące się innym językiem;
• aktywnie słucha bardzo prostych rymowanek i krótkich piosenek w języku mniej-

szości narodowej lub etnicznej, lub języku regionalnym kaszubskim,
• reaguje w sposób niewerbalny na bardzo proste polecenia wydawane w języku 

mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języku regionalnym kaszubskim,
• aktywnie uczestniczy w wesołych zabawach muzyczno-ruchowych w danym języku,
• naśladuje nauczyciela podczas zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, kon-

strukcyjnych, manipulacyjnych i innych prowadzonych w danym języku,
• razem z nauczycielem uczestniczy w bardzo krótkich scenkach teatralnych pro-

wadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym 
kaszubskim,

• aktywnie uczestniczy w zabawach plastycznych, prowadzonych w języku mniejszo-
ści narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym kaszubskim,

• słucha historyjek w danym języku wspieranych konkretami,
• ogląda krótkie fi lmy w danym języku,
• próbuje rozwiązywać niewerbalnie lub werbalnie zagadki,
• aktywnie uczestniczy w działaniach praktycznych proponowanych przez nauczycie-

la, np. wspólne pieczenie ciastek, robienie sałatki, kanapek itd.,
• aktywnie uczestniczy wraz z nauczycielem i rodzicami we wspólnych zajęciach pro-

wadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym 
kaszubskim,

• aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem danych tradycji 
i zwyczajów,

• aktywnie uczestniczy w wielokulturowych zabawach integracyjnych,
• próbuje powtarzać słowa i krótkie zwroty w danym języku,
• próbuje powtarzać bardzo krótkie rymowanki, piosenki, wierszyki w danym języku.
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UWAGA!
„Podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej i etnicznej dzieci nale cych do mniejszo ci narodowej dokonuje 
si  w trakcie edukacji przedszkolnej realizowanej zgodnie z podstaw  programow  wychowania przedszkolnego bez 
wprowadzania dodatkowych zaj  nauczania j zyka mniejszo ci, a jedynie przez realizacj  programu wychowania 
przedszkolnego w sposób dwuj zyczny. Proporcje mi dzy czasem zaj  prowadzonych w j zyku mniejszo ci lub re-
gionalnym i zaj  prowadzonych w j zyku polskim zale  od wyboru sposobu nauczania j zyka. Mo liwe jest: 
• prowadzenie zaj  przedszkolnych w j zyku mniejszo ci lub regionalnym;
• prowadzenie zaj  w sposób dwuj zyczny – w j zyku polskim i mniejszo ci lub j zyku regionalnym (w równych 

proporcjach czasowych);
• prowadzenie zaj  w j zyku polskim, przy czym cz  tych zaj  w wymiarze 4 godzin (zegarowych) tygodniowo 

prowadzona jest w j zyku mniejszo ci lub regionalnym.

(…) Nauczanie j zyka mniejszo ci, j zyka regionalnego, w asnej historii i kultury oraz geogra  i pa stwa, z którego 
obszarami kulturowymi uto samia si  mniejszo  narodowa odbywa si  na podstawie programów nauczania do-
puszczonych do u ytku w szkole przez dyrektora szko y” (Gra yna P oszajska, l ski Kongres O wiaty – materia y 
szkoleniowe, Katowice 2014).
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JESTEM PIĘCIOLATKIEM – BĘDĘ SZEŚCIOLATKIEM

„Jestem pi ciolatkiem, b d  sze ciolatkiem” – ogólna charakterystyka rozwoju dzieci pi cioletnich:
• wykazuj  du  samodzielno  i zaradno ; ch tnie s u  pomoc  m odszym kolegom,
• ch tnie bawi  si  z innymi dzie mi, przejawiaj  ch  dzia ania zespo owego,
• maj  du y zasób s ownictwa, ich wypowiedzi s  coraz bogatsze,
• zdolne do d u szej koncentracji uwagi,
• ywo interesuj  si  wiatem, wieloma dziedzinami: przyrod , sztuk , technik ,
• wykazuj  „g ód” ruchu, ogromn  potrzeb  zabawy i nauki poprzez dzia anie,
• przechodz  od my li do sytuacji, realizuj  pomys y, podejmuj  i wykonuj  zadania,
• organizuj  zabawy o bogatej fabule, u ywaj  w nich wielu rekwizytów,
• stopniowo przejmuj  kontrol  nad swoimi emocjami,
• wzrasta u nich umiej tno  przestrzegania norm i zasad wspó ycia w grupie,
• s  bardziej obowi zkowe i odpowiedzialne,
• z my lenia konkretno-wyobra eniowo przechodz  stopniowo do my lenia s owno-logicznego (zacz tki my lenia 

abstrakcyjnego),
• stopniowo zaczynaj  rozumie  uczucia wy sze, spo eczne, estetyczne.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) zg asza potrzeby  zjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynno ci higieniczne; 
 2) wykonuje czynno ci samoobs ugowe: ubieranie si  i rozbieranie, w tym czynno ci precyzyjne, np. zapinanie guzi-

ków, wi zanie sznurowade ; 
 3) spo ywa posi ki z u yciem sztu ców, nakrywa do sto u i sprz ta po posi ku; 
 4) komunikuje potrzeb  ruchu, odpoczynku itp.; 
 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, na ladowczych, z przyborami lub bez nich; 

wykonuje ró ne formy ruchu: bie ne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 
 6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuj c zabawki, materia y u ytkowe, w tym materia  

naturalny; 
 7) wykonuje czynno ci, takie jak: sprz tanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedn  r k  i obur cz, ma ych 

przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukszta towanych chwytów d oni, u ywa chwytu pisarskiego pod-
czas rysowania, kre lenia i pierwszych prób pisania; 

 8) wykonuje podstawowe wiczenia kszta tuj ce nawyk utrzymania prawid owej postawy cia a; 
 9) wykazuje sprawno  cia a i koordynacj  w stopniu pozwalaj cym na rozpocz cie systematycznej nauki czynno ci 

z o onych, takich jak czytanie i pisanie. 

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

•  Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higien , ad i porz dek
•  Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawno   zyczn
•  Blok 10. Interesuj  si  technik , konstruuj  i ciesz  si , e potra   to zrobi
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Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego 
zachowania

Dziecko:
• samodzielnie myje dłonie i twarz,
• samodzielnie wyciera dłonie i twarz we własny ręcznik,
• poprawnie korzysta z toalety,
• poprawnie myje zęby, odkładając przybory na miejsce,
• spożywa posiłki, posługując się sztućcami i serwetką,
• spożywa posiłek, zachowując porządek wokół siebie,
• zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłków: zachowuje ciszę, nie przeszkadza 

innym itd.,
• samodzielnie ubiera się i rozbiera,
• wiąże sznurowadła oraz zapina i odpina guziki,
• składa ubranie, umieszcza je na swoim miejscu, np. strój gimnastyczny we własnym wo-

reczku, na wyznaczonym wieszaku czy półce, ubranie wierzchnie na wieszaku w szatni,
• pomaga młodszym w czynnościach samoobsługowych,
• orientuje się w sali przedszkolnej,
• cieszy się z możliwości pomagania innym dzieciom.

2.  Wyrabianie dbałości o ład i porządek Dziecko:
• odkłada do swojej półki rzeczy osobiste,
• wiesza własny ręcznik na swój wieszak,
• starannie nakrywa do stołu z zachowaniem zasad higieny,
• sprząta po sobie naczynia, odkłada je we wskazane miejsce,
• odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce po zakończeniu zabawy,
• starannie układa wskazane przedmioty,
• pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom,
• pomaga w dekoracji sali,
• szanuje rzeczy własne i cudze,
• zgłasza nauczycielowi, pracownikowi przedszkola rzeczy znalezione.

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fi zyczną

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie Dziecko:
• stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie zębów po posiłkach, my-

cie rąk, np. po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety i w każdej sytuacji, 
kiedy ręce są brudne,

• wyjaśnia znaczenie spożywania produktów mlecznych, warzyw i owoców, podkre-
ślając  korzyści dla zdrowia,

• aktywnie uczestniczy w przygotowaniu potraw z produktów mlecznych, warzyw 
i owoców,

• opowiada o pracy lekarza,
• wskazuje niektóre przyczyny chorób,
• dostrzega związek między chorobą a leczeniem,
• wskazuje różnice w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• dobiera ubranie do warunków pogodowych,
• dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różnorodne zadania przy dobrym oświetle-

niu i gdy inni nie hałasują nadmiernie itp.,
• aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach i zabawach na świeżym powietrzu,
• uczestniczy w różnych formach wypoczynku, relaksu.
• komunikuje swoje potrzeby, np. potrzebę ruchu, odpoczynku, zabawy,
• odpoczywa, kiedy czuje zmęczenie

2.  Motywowanie do dbałości o sprawność fi zy-
czną

Dziecko:
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych 

prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali  gimnastycznej, na boisku,
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach, w szczególności: kształtu-

jących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, skocznych, z elementem rzutu, 
celowania, toczenia, unoszenia, równowagi, wspinania, czworakowania,

• bierze udział w spacerach i wycieczkach terenowych,
• aktywnie uczestniczy w zajęciach z profi laktyki wad postawy, wykonując ćwiczenia 

wyprostne oraz zapobiegające płaskostopiu,
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach prowadzących do poznania prze-

strzeni, wyczucia czasu, ciężaru, poznania własnego ciała,
• inicjuje ruchy kreatywne w sytuacjach zabawowych.
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych   z wykorzy-

staniem przyborów, np. wstążki, szarfy, chustki, laski gimnastycznej, piłki itd. lub bez 
przyborów,

• na sygnał lub umowny znak poprawnie ustawia się w pary, rząd, koło, półokrąg, 
w rozsypce, w szeregu, w dwuszeregu.

Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafi ę to zrobić

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie zainteresowań technicznych Dziecko:
• nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, np. mikser, toster, 

odkurzacz, trzepaczka, kuchenka elektryczna,
• obserwuje, jak działają wybrane urządzenia, i przestrzega zakazu ich obsługiwania,
• włącza urządzenia w obecności nauczyciela i z jego pomocą, obserwuje przy tym, 

jak one działają,
• uruchamia zabawki, objaśniając hipotetycznie zasady ich działania,
• rozróżnia najczęściej spotykane i znane pojazdy: lądowe, morskie, powietrzne, wy-

jaśniając, do czego służą,
• aktywnie uczestniczy w zabawach tematycznych umożliwiających poznanie środków 

lokomocji,
• majsterkuje, poprawnie używając prostych narzędzi z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa,
• majsterkuje z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, w tym przetwarzalnych 

i naturalnych,
• wykorzystuje w zabawie działanie prostych maszyn, takich jak równia pochyła, dźwig,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

2.  Inspirowanie do działań konstrukcyjnych Dziecko:
• trzyma prawidłowo przedmioty jedną ręką i oburącz,
• trzyma małe przedmioty z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów 

dłoni,
• stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania np. projektu swojej budow-

li, konstrukcji,  zdobienia znakami literopodobnymi np. rysunków pojazdów, maszyn 
itp.,

• podejmuje działania konstrukcyjne, tworząc budowle, pojazdy, kompozycje prze-
strzenne z różnych rodzajów klocków,

• tworzy budowle i konstrukcje z różnorodnych materiałów,
• opowiada o swoich dziełach konstrukcyjnych,
• nadaje nazwę wykonanemu dziełu,
• projektuje urządzenia, maszyny, pojazdy przyszłości, opisuje ich działanie i znaczenie,
• wspólnie z innymi dziećmi na podstawie projektu konstruuje z różnorodnego mate-

riału maszyny przyszłości,
• porządkuje swoje otoczenie po zakończeniu zabawy czy innego działania, np. paku-

je, sprząta, odnosi itp., i przypomina o tym innym.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. 
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzi  sobie z ich prze ywaniem;
 2) szanuje emocje swoje i innych osób;
 3) prze ywa emocje w sposób umo liwiaj cy mu adaptacj  w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej 

grupie starszych dzieci, a tak e w nowej grupie dzieci i osób doros ych;
 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, u ywaj c charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 5) rozstaje si  z rodzicami bez l ku, ma wiadomo , e rozstanie takie bywa d u sze lub krótsze;
 6) rozró nia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma wiadomo , e odczuwaj  i prze ywaj  je wszyscy 

ludzie;
 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdra a swoje w asne strategie, wspierane przez 

osoby doros e lub rówie ników;
 8) zauwa a, e nie wszystkie prze ywane emocje i uczucia mog  by  podstaw  do podejmowania natychmiastowego 

dzia ania, panuje nad nieprzyjemn  emocj , np. podczas czekania na w asn  kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 9) wczuwa si  w emocje i uczucia osób z najbli szego otoczenia;
10)  dostrzega, e zwierz ta posiadaj  zdolno  odczuwania, przejawia w stosunku do nich yczliwo  i trosk ;
11) dostrzega emocjonaln  warto  otoczenia przyrodniczego jako ród a satysfakcji estetycznej.

III Spo eczny obszar rozwoju dziecka.
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) przejawia poczucie w asnej warto ci jako osoby, wyra a szacunek wobec innych osób i przestrzegaj c tych war-

to ci, nawi zuje relacje rówie nicze; 
 2) odczuwa i wyja nia swoj  przynale no  do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy ch opców, grupy dziew-

czynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 
 3) pos uguje si  swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; 
 4) u ywa zwrotów grzeczno ciowych podczas powitania, po egnania, sytuacji wymagaj cej przeproszenia i przyj -

cia konsekwencji swojego zachowania; 
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 5) ocenia swoje zachowanie w kontek cie podj tych czynno ci i zada  oraz przyj tych norm grupowych; przyjmuje, 
respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, wspó dzia a z dzie mi w zabawie, pracach u ytecznych, podczas 
odpoczynku; 

 6) nazywa i rozpoznaje warto ci zwi zane z umiej tno ciami i zachowaniami spo ecznymi, np. szacunek do dzieci 
i doros ych, szacunek do ojczyzny, yczliwo  okazywana dzieciom i doros ym – obowi zkowo , przyja , 
rado ; 

 7) respektuje prawa i obowi zki swoje oraz innych osób, zwracaj c uwag  na ich indywidualne potrzeby; 
 8) obdarza uwag  inne dzieci i osoby doros e; 
 9) komunikuje si  z dzie mi i osobami doros ymi, wykorzystuj c komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyra a swoje 

oczekiwania spo eczne wobec innego dziecka, grupy.

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

•  Blok 1. Znam swoje prawa i obowi zki. Akceptuj  siebie. Zgodnie bawi  si  z innymi
•  Blok 6. Dbam o bezpiecze stwo swoje i innych

Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuje siebie. Zgodnie bawię się z innymi

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do zgodnego udziału w życiu 
grupy przedszkola

Dziecko:
• rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku,
• potrafi  przedstawić się na forum grupy,
• określa swoje upodobania, zainteresowania, życzenia, marzenia,
• przedstawia swoje pomysły i słucha pomysłów innych osób,
• stara się ze zrozumieniem odnosić się do problemów innych,
• respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób,
• dba o porządek w swojej szafce i w sali przedszkolnej,
• pomaga w dekorowaniu sali,
• czeka cierpliwie na swoją kolej w danym działaniu,
• odpowiedzialnie wykonuje zadania i obowiązki dyżurnego,
• przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych 

w kodeksie przedszkolaka,
• używa zwrotów grzecznościowych, proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do 

widzenia
• aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, 

np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – 
chłopcy, w dwuszeregu, w półkręgu, w szachownicę, wg piktogramu 

• aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach, 
zwłaszcza w zabawach, pląsach i tańcach integracyjnych, np. z chustą animacyjną, 
szarfami, obręczami,

• aktywnie uczestniczy w zabawach „przeciwko agresji”,
• aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach kształtujących postawę zrozumie-

nia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości,
• wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie,
• nazywa emocje, w szczególności radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie,
• okazuje radość z wykonanego zadania,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• stara się panować nad własnymi emocjami,
• określa swoje samopoczucie,
• rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. 

szacunek do dzieci i dorosłych, obowiązkowość itp.,
• zwraca się do innych dzieci po imieniu,
• słucha uważnie wypowiedzi innych,
• proponuje własne pomysły innym,
• uczestniczy w zabawach relaksacyjnych, odpoczywa przy muzyce,
• potrafi  odpoczywać, np. przy muzyce, wizualizacji, w środowisku przyrodniczym, 

podczas słuchania bajki itp.,
• okazuje radość z przebywania w środowisku przyrodniczym,
• odróżnia dobro od zła,
• podaje przykłady dobrego i złego zachowania.

2.  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sy-
tuacjach życiowych

Dziecko:
• potrafi  zwrócić się o pomoc do pracownika przedszkola,
• radzi sobie w nowych, trudnych sytuacjach,  podejmując decyzje,
• zgłasza swoje dolegliwości dorosłemu, określając je, np. boli mnie mocno brzuch, 

nie mogę się schylać,
• podejmuje postawione zadania, wytrwale realizuje podjęte zadanie polecone przez 

nauczyciela,
• wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy...,
• zadaje pytania dzieciom i dorosłym,
• respektuje polecenia dorosłych,
• pośredniczy w przekazywaniu informacji między nauczycielem a rodzicami,
• nazywa pomieszczenia przedszkolne, wyjaśnia, do czego służą, co można w nich robić,
• aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach, kształtujących odporność 

emocjonalną,
• potrafi  pogodzić się z porażką i przyjąć czyjś sukces.

Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności zapewniających bez-
pieczeństwo sobie i innym

Dziecko:
• przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
• wyjaśnia, że należy zachować ostrożność wobec nieznanych osób, zwierząt, roślin,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem 

nieznanych roślin i zwierząt,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazu zabawy zapałkami, lekar-

stwami i środkami chemicznymi,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie,
• przestrzega zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych, 
• wyjaśnia, gdzie można bawić się bezpiecznie,
• wskazuje niebezpieczne przedmioty, np. mogące wywołać pożar,
• wskazuje zagrożenia związane z gorącą wodą, ogniem,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, 
służących bezpieczeństwu dzieci,

• samodzielnie z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa organizuje sobie czas wolny 
w przedszkolu.

• sygnalizuje, jednocześnie opisując, dorosłemu sytuację niebezpieczną w przedszkolu.

2.  Uświadamianie dzieciom konieczności prze-
strzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji 
zagrożenia

Dziecko:
• orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
• wskazuje numer telefonu policji, straży pożarnej, pogotowia,
• uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających z oglądanych 

zdarzeń, fi lmów, ilustracji.

3.  Przygotowanie dzieci do właściwego zachowa-
nia się w ruchu ulicznym

Dziecko:
• przechodzi przez ulicę, stosując znane mu zasady bezpieczeństwa,
• poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone świat-

ło – przejdź przez ulicę,
• wyjaśnia rolę „odblasków” (znaczków, koszulek, czapek),
• uczestniczy w wycieczce na skrzyżowanie, omawiając wspólnie z nauczycielem zna-

czenie sygnalizacji świetlnej (czerwone, żółte, zielone światło) i wybranych znaków,
• rozpoznaje wybrane znaki drogowe i wyjaśnia ich znaczenie,
• aktywnie uczestniczy w spotkaniu z policjantem.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  komunika-

tów pozawerbalnych: ta ca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, 
mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materia u naturalnego; 

 2) wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  j zyka mówio-
nego, pos uguje si  j zykiem polskim w mowie zrozumia ej dla dzieci i osób doros ych, mówi p ynnie, wyra nie, 
rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i g o ne d wi ki mowy, rozró nia g oski na pocz tku i ko cu w wybra-
nych prostych fonetycznie s owach; 

 3) odró nia elementy wiata  kcji od realnej rzeczywisto ci; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od 
 kcyjnych; 

 4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkry , odczytuje krótkie wyra-
zy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotycz ce tre ci znajduj cych zastosowanie 
w codziennej aktywno ci; 

 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, obja nia kolejno  zdarze  w prostych historyj-
kach obrazkowych, uk ada historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, uk ada i rozwi zuje zagadki; 

 6) wykonuje w asne eksperymenty j zykowe, nadaje znaczenie czynno ciom, nazywa je, tworzy arty j zykowe 
i sytuacyjne, uwa nie s ucha i nadaje znaczenie swym do wiadczeniom; 

 7) eksperymentuje rytmem, g osem, d wi kami i ruchem, rozwijaj c swoj  wyobra ni  muzyczn ; s ucha, odtwarza 
i tworzy muzyk , piewa piosenki, porusza si  przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. 
dynamiki, tempa i wysoko ci d wi ku oraz wyra a j  ruchem, reaguje na sygna y, muzykuje z u yciem instrumen-
tów oraz innych róde  d wi ku; piewa piosenki z dzieci cego repertuaru oraz atwe piosenki ludowe; ch tnie 
uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyra a emocje i zjawiska pozamuzyczne ró nymi rodkami aktywno ci 
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muzycznej; aktywnie s ucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pie ni, np. wa ne dla wszystkich 
dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczysto ci narodowych (hymn narodowy), 
potrzebne do organizacji uroczysto ci np. Dnia Babci i Dziadka, wi ta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) 
i inne; w skupieniu s ucha muzyki; 

 8) wykonuje w asne eksperymenty gra  czne farb , kredk , o ówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i z o one znaki, 
nadaj c im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kre li wybrane litery i cyfry na g adkiej 
kartce papieru, wyja nia sposób powstania wykre lonych, narysowanych lub zapisanych kszta tów, przetwarza 
obraz ruchowy na gra  czny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku gra  cznego, 
litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, okre la kierunki i miejsca na kartce papieru; 

 9) czyta obrazy, wyodr bnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajduj ce si  w otoczeniu, wyja nia ich 
znaczenie; 

10) wymienia nazw  swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (god o,  aga, hymn), nazywa wybra-
ne symbole zwi zane z regionami Polski ukryte w podaniach, przys owiach, legendach, bajkach, np. o smoku 
wawelskim, orientuje si , e Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej; 

11) wyra a ekspresj  twórcz  podczas czynno ci konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrze , nadaj c 
znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, okre la ich po o enie, liczb , kszta t, wielko , ci ar, porównuje 
przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybran  cech ; 

12) klasy  kuje przedmioty wed ug: wielko ci, kszta tu, koloru, przeznaczenia, uk ada przedmioty w grupy, szeregi, 
rytmy, odtwarza uk ady przedmiotów i tworzy w asne, nadaj c im znaczenie, rozró nia podstawowe  gury geo-
metryczne (ko o, kwadrat, trójk t, prostok t); 

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru d ugo ci przedmiotów, wykorzystuj c np. d o , stop , 
but; 

14) okre la kierunki i ustala po o enie przedmiotów w stosunku do w asnej osoby, a tak e w stosunku do innych 
przedmiotów, rozró nia stron  lew  i praw ; 

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porz dkowych, wicze  i wykonywania innych czynno ci, 
pos uguje si  liczebnikami g ównymi i porz dkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczaj ce liczby od 0 do 10, ekspery-
mentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji u ytkowej, liczy obiekty, 
odró nia liczenie b dne od poprawnego; 

16) pos uguje si  w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynno ci poj ciami dotycz cymi nast pstwa czasu np. 
wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesi cy; 

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nomina ach, porz dkuje je, rozumie, do czego s u  pieni dze 
w gospodarstwie domowym; 

18) pos uguje si  poj ciami dotycz cymi zjawisk przyrodniczych, np. t cza, deszcz, burza, opadanie li ci z drzew, 
sezonowa w drówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotycz cymi ycia zwierz t, ro lin, ludzi 
w rodowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, zió ; 

19) podejmuje samodzieln  aktywno  poznawcz  np. ogl danie ksi ek, zagospodarowywanie przestrzeni w asnymi 
pomys ami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbli szego otoczenia, wyja nia, czym zajmuje si  osoba 
wykonuj ca dany zawód; 

21) rozumie bardzo proste polecenia w j zyku obcym nowo ytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. 
muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; u ywa wyrazów i zwrotów maj cych zna-
czenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynno ci; powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa 
piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy s  wspierane np. 
obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimik , gestami; 

22) reaguje na proste polecenie w j zyku mniejszo ci narodowej lub etnicznej, u ywa wyrazów i zwrotów maj cych 
znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa pio-
senki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizy-
tem, gestem; zna god o (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej; 

23) reaguje na proste polecenie w j zyku regionalnym – kaszubskim, u ywa wyrazów i zwrotów maj cych znaczenie 
w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa piosenki; 
rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, 
gestem, zna god o (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.
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Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

•  Blok 3. Mówi  coraz wyra niej, panuj  nad swoim g osem, rozumiem si  z innymi
•  Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
•  Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
•  Blok 8. Lubi  piewa , lubi  ta czy
•  Blok 9. Wypowiadam si  przez ró ne dzia ania plastyczne
•  Blok 11. Obserwuj  pogod  i wiem, jak si  zachowa , aby by o bezpiecznie
•  Blok 12. Jestem cz ci  przyrody, szanuj  ro liny i zwierz ta
•  Blok 13. Lubi  matematyk  i rozumiem coraz wi cej
•  Blok 14. Chc  czyta  i pisa  – lubi  to
•  Blok 15. Kocham swoj  rodzin , miejscowo , swój kraj
•  Blok 16. Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym
•  Blok 17.  Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem mniejszo ci narodowej lub etnicznej lub j zykiem regional-

nym kaszubskim

Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie wrażliwości słuchowej Dziecko:
• rozróżnia różne dźwięki z najbliższego otoczenia,
• rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów i innych przedmiotów 

niemelodycznych,
• różnicuje dźwięki głośne i ciche, wysokie, niskie,
• określa tempo i nastrój muzyki,
• na polecenie nauczyciela, sygnał słowny, obrazkowy itp. dziecko mówi cicho, głoś-

no, radośnie, groźnie, smutno, wesoło, powoli, szybko,
• rozpoznaje nauczyciela i inne dzieci po głosie,
• rozpoznaje piosenkę po melodii,
• słuchając rymowanek, wierszy, rozpoznaje i poprawia błąd w tekście,
• powtarza prosty rytm podany przez nauczyciela.

2.  Ćwiczenie oddechu Dziecko:
• poprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela: wciąga 

powietrze nosem, wypuszcza ustami, regulując długość oddechu; dmucha równo-
miernie na skrawki papieru, kartkę, wstążkę, wprawiając je w ruch; rozdmuchuje pla-
mę farby na kartce, wydmuchuje skrawki papieru z kubka, puszcza bańki mydlane.

3.  Usprawnianie narządów artykulacji Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia artykulacyjne według wskazówek nauczyciela,
• naśladuje różne głosy i odgłosy podczas zabaw dźwiękonaśladowczych,
• pokazuje „śmieszne minki”,
• wykonuje „gimnastykę buzi i języka”,
• recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym natężeniem głosu według wskazó-

wek nauczyciela (umowne znaki).

4.  Rozwijanie umiejętności porozumiewania się Dziecko:
• uważnie słucha poleceń nauczyciela,
• zgłasza swoje potrzeby nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola,
• prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• zadaje pytania w sposób zrozumiały,
• zwraca się bezpośrednio do swojego rozmówcy: innego dziecka, nauczyciela, innego 

pracownika przedszkola,
• dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy,
• wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji, obejrzanej scenki, wysłucha-

nego opowiadania,
• stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fl eksyj-

nym i składniowym,
• mówi płynnie, panując nad swoim głosem,
• pyta o niezrozumiałe fakty,
• porusza ważne dla niego sprawy, formułując dłuższe wypowiedzi,
• przedstawia w zabawie czy działaniu swoje pomysły, słuchając także pomysłów 

innych uczestników,
• podejmuje próbę zgodnego wykonania powierzonego zadania w parze, z innym 

dzieckiem lub w małym zespole.

Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom 
określanie wyniku dodawania i odejmowania 
oraz dostrzegania efektu zmiany

Dziecko:
• ustala wynik dodawania lub odejmowania, przeliczając przedmioty w zakresie 

dziesięciu w trakcie czynności zadaniowych i w trakcie zabaw aranżowanych przez 
nauczyciela,

• dostrzega zmianę podczas rachowania na palcach, zbiorach zastępczych w zakresie 
dzie sięciu,

• rozdziela przedmioty, stosując się do umowy „dla każdego po tyle samo” w sytua-
cjach zadaniowych i w zabawie.

2.  Rozwijanie umiejętności klasyfi kowania 
przedmiotów

Dziecko:
• dobiera obrazki w pary, wyjaśnia związek między nimi,
• układa obrazki w sensowną historyjkę, opowiada ją,
• klasyfi kuje przedmioty ze względu na przeznaczenie i przynależność,
• dokonuje prostych klasyfi kacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy,
• stosuje w praktycznym działaniu umiejętność klasyfi kowania.

3.  Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przy-
czynowo-skutkowych i umożliwienie przewi-
dywania następstw

Dziecko:
• podaje przykłady tego, co się może zdarzyć w wyniku następujących po sobie czyn-

ności,
• w aranżowanej zabawie ustala ciąg zdarzeń, stara się je zaplanować, tak aby osiąg-

nąć cel,
• układa obrazek z wielu części,
• układa z danych obrazków sensowne historyjki,
• próbuje dokończyć historyjkę, wymyślając najlepsze zakończenie,
• układa słownie sensowne opowiadania według metody „zapominalskiego bajarza”, 

przewidując dalszy ciąg zdarzeń,
• określa przyczyny i skutki wydarzeń po wysłuchaniu opowiadania.
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Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Budzenie zainteresowania sztuką teatralną Dziecko:
• bierze udział w zabawach teatralnych, inscenizacjach, uroczystościach przedszkol-

nych, odgrywając różne role,
• aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do przedstawień przedszkolnych,
• ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności i sytuacje,
• naśladuje wybrane zwierzęta, przedmioty, zawody, używając mimiki, gestu, głosu,
• przedstawia krótkie wierszyki, wykorzystując rekwizyty i przebrania,
• wyjaśnia wybrane pojęcia związane z teatrem, np. scena, aktor, kurtyna, scenografi a, 

sufl er,
• jest małym aktorem w przedstawieniach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych,
• aktywnie uczestniczy w dramie, pantomimie i  innych formach teatralnych,
• inicjuje scenki, przedstawia je z innymi dziećmi z użyciem rekwizytów i strojów,
• przedstawia teatr cieni, teatrzyk kukiełkowy.

2.  Kształtowanie postawy kulturalnego widza Dziecko:
• potrafi  kulturalnie zachować się na różnorodnych uroczystościach, np. przedstawie-

niach teatralnych, koncercie,
• uważnie ogląda przedstawienia teatralne,
• sygnalizuje niekulturalne zachowanie innych,
• porównuje zachowanie kulturalne i niekulturalne, dokonując oceny,
• reaguje adekwatnie do sytuacji podczas przeżywania spektaklu,
• nagradza brawami aktorów.

Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie zainteresowań muzycznych Dziecko:
• uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych 

rodzajów muzyki, w tym klasycznej,
• śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych,
• śpiewa piosenki z podziałem na role,
• rytmizuje krótkie teksty piosenek, jednocześnie rytmicznie klaszcząc, tupiąc, stukając itp.,
• reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek nauczyciela,
• dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego 

podczas zabaw muzycznych,
• improwizuje na instrumentach perkusyjnych,
• gra rytmicznie na wybranych instrumentach perkusyjnych,
• wydobywa dźwięki z różnych przedmiotów, np. gazety, folii, kamyków, patyków,
• uczestniczy w przedszkolnej orkiestrze, grając na instrumentach perkusyjnych i in-

nych przedmiotach,
• ilustruje krótkie wiersze i opowiadania dźwiękami wydobytymi z różnych przedmiotów,
• improwizuje własną i usłyszaną muzykę ruchem,
• z pomocą nauczyciela i samodzielnie przedstawia ruchem ułożoną do muzyki krótką 

historyjkę,
• opowiada ułożoną do muzyki krótką historyjkę.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

2.  Rozwijanie zainteresowań tanecznych Dziecko:
• chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych współczesnych, ludowych, 

narodowych,
• porusza się dowolnie do słuchanej muzyki,
• porusza się w rytm słyszanej muzyki: maszeruje, podskakuje, lekko porusza się 

na palcach itd.,
• tańczy, naśladując ruchy nauczyciela,
• tańczy układy różnorodnych kroków zgodnie z poleceniem nauczyciela,
• przedstawia muzykę ruchem ze wstążkami, chustkami, naśladując nauczyciela,
• wymyśla tańce (kroki taneczne) samodzielnie, w parach, w małych zespołach,
• prezentuje wymyślone tańce na forum grupy,
• okazuje radość z zabaw przy muzyce.

Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do wypowiadania się poprzez 
różne techniki plastyczne i rozwijanie wrażli-
wości na kształty i kolory

Dziecko:
• rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je,
• eksperymentuje z mieszaniem kolorów: miesza kolory w wodzie, nakłada na siebie 

kolorowe szybki, folie, miesza kolory (farby) na palecie, na kartce papieru, na róż-
nych fakturach,

• tworzy obraz, wykorzystując barwne plamy,
• porównuje odcienie w obrębie jednej barwy,
• maluje dłonią, palcami, pędzlem, kłębuszkami waty, gąbką na dużych formatach,
• tworzy swobodne, kolorowe kompozycje, stemplując (stemple z ziemniaka, korków, 

balonów, zwitków bibuły) i stosując odbijanki z różnego materiału,
• układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnych materiałów (tkaniny, 

chusty, wstążki, sznurki, materiał naturalny, przyrodniczy, inny),
• kreśli linie, kształty kolorową kredą na betonie, na dużych formatach,
• tworzy swobodne kompozycje samodzielnie i w małych zespołach – „obrazy Ziemi” 

z tkanin oraz  materiałów naturalnych w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, w śro-
dowisku naturalnym,

• rysuje różnymi rodzajami kredek, patykiem na podłożu o różnej fakturze,
• eksperymentuje, lepiąc z masy solnej, kolorowych mas terapeutycznych, gliny, masy 

papierowej, plasteliny, modeliny, mas naturalnych,
• wykonuje rzeźby z piasku i śniegu,
• tworzy kolaże,
• łączy różne materiały, tworząc kompozycje przestrzenne,
• wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na 

różnych fakturach, rysowanie, wydzieranki, wycinanki, lepienie, sklejanie, składanki 
papierowe, rozdmuchiwanie, techniki łączone,

• wyraża w pracach plastycznych dostrzeżone piękno otaczającego świata,
• tworzy dzieła plastyczne na podstawie bezpośredniej obserwacji, np. roślin, elemen-

tów przyrody, ciekawego przedmiotu, postaci,
• projektuje na dużych i mniejszych formatach swój wymarzony pokój, dom, ogród,
• nadaje nazwy i tytuły swoim dziełom.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

2.  Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, 
tradycjami i obrzędami ludowymi swego 
regionu

Dziecko:
• opisuje zabytki oglądane w najbliższej okolicy, na fi lmach, ilustracjach, fotografi ach,
• wypowiada się na temat oglądanych obrazów, reprodukcji, rzeźb,
• uczestniczy w zabawach tematycznych umożliwiających kontakt z dziełami sztuki, 

np. „wycieczka do muzeum”, „w galerii” , „w pracowni malarskiej”,
• pomaga w tworzeniu galerii przedszkolnej,
• z uwagą uczestniczy w zwiedzaniu galerii,  wystaw, ekspozycji,
• wykonuje prace plastyczne związane z tradycjami świątecznymi, obrzędami ludo-

wymi,
• ogląda wytwory sztuki ludowej swojego regionu i charakteryzuje je,
• wykonuje prace plastyczne, wzorując się na wytworach sztuki ludowej,
• dokonuje oceny prac plastycznych,
• aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości związanych z obrzędami 

ludowymi, tradycjami świątecznymi, obchodami  różnorodnych świąt,
• aktywnie uczestniczy, pełniąc rolę gospodarza, w uroczystościach związanych 

z obrzędami ludowymi, obchodami różnorodnych świąt, np. andrzejki, powitanie 
wiosny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka.

Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zja-
wisk atmosferycznych

Dziecko:
• rozpoznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku,
• nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne, np. deszcz, śnieg, mróz, wiatr, huragan, 

burza, błyskawica, mgła, tęcza,
• prowadzi obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśnia znaczenie zastosowanych sym-

boli na obrazkach,
• tworzy obrazki według własnego pomysłu do kalendarza pogody,
• naśladuje ruchem, mimiką i głosem niektóre zjawiska pogodowe,
• uczestniczy w zabawach eksperymentalnych, poznając właściwości wody, lodu, 

śniegu i powietrza,
• wyjaśnia zjawisko krążenia wody w przyrodzie,
• eksperymentuje z piaskiem i gliną, wodą i powietrzem.

2.  Uświadamianie dzieciom konieczności zacho-
wania się stosownego do pogody

Dziecko:
• ubiera się stosownie do pogody, potrafi  to wyjaśnić,
• określa niebezpieczeństwa wynikające z pogody, np. lizanie sopli w mroźną pogodę, do-

tykanie językiem metalu w czasie mrozu, bieganie, ślizganie się po zamarzniętych zbior-
nikach wodnych, wbieganie w czasie upałów do zimnej wody, nadmierne opalanie się,

• wymienia pozytywne i negatywne skutki działania promieni słonecznych,
• uważnie ogląda fi lm, słucha ilustrowanego opowiadania o tym, jak unikać zagrożeń, 

np. podczas burzy, silnego wiatru, ulewnego deszczu,
• wypowiada się na temat oglądanego fi lmu, ilustracji dotyczących zagrożeń.
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Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności związanych z pozna-
waniem świata roślin

Dziecko:
• opowiada o zmianach zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku: 

jesień – zmiana barw liści i roślin, opadanie liści, coraz zimniej; zima – zamarzanie 
wody w stawie, jeziorze, sople, zawieja śnieżna; wiosna – rosną rośliny, przylatują 
ptaki, zmienna pogoda; lato – coraz cieplej, świeci słońce, długo przebywamy 
na podwórku,

• obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu,
• wskazuje przystosowanie roślin do życia w określonym środowisku,
• gromadzi dary przyrody w kąciku przyrody i nazywa je, np. kasztany, żołędzie, kamy-

ki, patyki, liście, kawałki kory, niektóre minerały,
• aktywnie uczestniczy w organizowaniu kącika przyrodniczego na każdą porę roku,
• aktywnie uczestniczy w wycieczkach do parku, sadu, ogrodu, lasu, prowadząc 

obserwacje,
• wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji przyrody w parku, lesie, ogrodzie,
• prowadzi notatki obrazkowe z obserwacji przyrody,
• aktywnie uczestniczy w hodowli roślin, podejmując działania pielęgnacyjne, 

np. podlewanie, usuwanie suchych liści,
• prowadzi obrazkowe dzienniczki wzrostu roślin na podstawie własnej obserwacji, 

omawia je,
• wymienia, co potrzebne jest roślinie do wzrostu: woda, słońce, gleba, powietrze, 

nawozy,
• nazywa wybrane warzywa i owoce, także egzotyczne,
• uczestniczy w zabawach inscenizujących prace w ogrodzie, sadzie, polu, opartych na 

obserwacji wykonywanych prac,
• posługuje się wybranymi narzędziami ogrodniczymi.

2.  Rozwijanie umiejętności związanych z pozna-
waniem świata zwierząt

Dziecko:
• nazywa wybrane zwierzęta żyjące w różnych środowiskach dostępnych bezpośred-

niej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie przedszkolnym, parku, 
lesie, gospodarstwie wiejskim, a także w zoo,

• nazywa wybrane zwierzęta hodowane w domu i gospodarstwie domowym, opisuje 
ich wygląd i zachowanie,

• uczestniczy w wycieczce do gospodarstwa wiejskiego,
• naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt, wskazuje 

różnice i podobieństwa,
• porównuje wygląd wybranych zwierząt dorosłych i ich potomstwa, określając charaktery-

styczne cechy,
• wskazuje pożywienie charakterystyczne dla danego zwierzęcia,
• obserwuje zwierzęta w przedszkolnym kąciku przyrody, np. rybki, ślimaki, chomiki, 

świnki morskie, papugi, opisuje i naśladuje ich wygląd i zachowanie,
• zbiera materiały dotyczące zwierząt: obrazki, zdjęcia, ilustracje i tworzy z nich 

albumy,
• wskazuje przystosowanie zwierząt do życia w określonym środowisku,
• z pomocą nauczyciela dba o przedszkolne zwierzęta, podejmuje działania 

pielęgnacyjne.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

3.  Kształtowanie postawy szacunku i ochrony 
przyrody

Dziecko:
• zachwyca się pięknem otaczającej przyrody podczas spacerów, wycieczek itp.,
• zachwyca się przyrodą w czasie zajęć w terenie umożliwiających jej poznawanie 

wszystkimi zmysłami,
• wykonuje prace plastyczne inspirowane obserwacjami i doświadczeniami zdobyty-

mi podczas zajęć w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,
• aktywnie uczestniczy w organizowaniu tematycznych ekspozycji przyrodniczych,
• prawidłowo i z szacunkiem zachowuje się w stosunku do zwierząt i roślin,
• dba o przyrodę, uczestnicząc wraz z nauczycielem i najbliższymi w działaniach na 

rzecz ochrony przyrody, np. segregowaniu odpadów, sprzątaniu świata, sadzeniu 
roślin, pielęgnowaniu roślin, dokarmianiu ptaków, opiekowaniu się zwierzętami,

• wyjaśnia hasła: „Chcemy żyć z przyrodą w zgodzie nie tylko na święto Ziemi, ale 
i na co dzień”, „Przyrodę kochamy, więc jej nie zaśmiecamy”,

• stosuje się do zasad: „Do buzi cukierki, do kosza papierki”, „Przyrodę kochamy, 
więc jej poma gamy”,

• podejmuje próbę rozwiązania problemu: „Co mogą zrobić dorośli i dzieci z górą 
śmieci?”, „Co mogą zrobić dorośli i dzieci, aby nie było tak dużo śmieci?”,

• eksperymentuje wraz z nauczycielem, poznając właściwości i znaczenie wody, po-
wietrza oraz gleby,

• tworzy dzieła artystyczne ukazujące piękno  otaczającego świata pod wpływem 
doznań,  wrażeń, doświadczeń nabytych podczas bez pośredniego, wielozmysło-
wego kontaktu ze światem przyrody.

Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Kształcenie umiejętności liczenia Dziecko:
• liczy przedmioty ustawione w szereg lub rząd stosownie do swoich możliwości,
• rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,
• szacuje liczbę przedmiotów,
• podaje liczbę przedmiotów,
• wskazuje na palcach liczbę policzonych przedmiotów,
• liczy na palcach i innych zbiorach zastępczych,
• ustala liczbę przedmiotów,
• z pomocą nauczyciela ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty 

w sytuacjach zabawowych,
• liczy na palcach w sytuacjach zadaniowych (dodawanie, odejmowanie),
• liczy w szerokim zakresie.

2.  Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach Dziecko:
• działa na zbiorach w sytuacjach zadaniowych, życiowych i zabawowych oraz ustala 

równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory nie są 
równoliczne,

• tworzy zbiory przedmiotów.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

3.  Rozwijanie umiejętności posługiwania się li-
czebnikami porządkowymi

Dziecko:
• układa przedmioty w szeregi, liczy w możliwie szerokim zakresie, nazywając liczebniki,
• układa w szeregi różne przedmioty, np. według wielkości, wysokości,
• numeruje schody, sztachetki w płocie, zabawki ustawione w szeregu, określając, 

który jest np. drugi, piąty itd.,
• tworzy opowieść ruchową z nauczycielem, zapamiętując ciąg następujących 

po sobie wydarzeń od początku do końca i od końca do początku,
• przedstawia opowieść ruchową wspólnie z nauczycielem od początku do końca 

i od końca do początku.

4.  Rozwijanie orientacji przestrzennej Dziecko:
• wskazuje i nazywa części swojego ciała i drugiej osoby,
• wskazuje serce i w odniesieniu do niego stronę prawą i lewą,
• określa swoje położenie w przestrzeni, używając zwrotów: jestem tu, to jest z przo-

du, to jest z tyłu, to jest wysoko itd.,
• porusza się w przestrzeni według poleceń nauczyciela, np. idź do tyłu,
• posługuje się wyrażeniami, np. na, pod, obok, za w sytuacjach zadaniowych,
• wskazuje przedmioty w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widze-

nia drugiej osoby,
• porozumiewa się z drugą osobą niewerbalnie,
• rysuje postać człowieka, stopniowo wzbogacając rysunek w szczegóły,
• wskazuje górę i dół kartki w sytuacjach zadaniowych.

5.  Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozu-
mienia rytmów

Dziecko:
• układa przedmioty w szeregi, dostrzegając to, co się powtarza,
• kontynuuje rytm,
• przekłada dostrzeżony rytm z jednej reprezentacji na inną, np. wyklaskuje rytm 

ułożony z patyczków,
• układa rytm według słownej instrukcji nauczyciela,
• dostrzega rytm w wyliczankach, wierszach itp.,
• wymawia rytmicznie słowa: dzień, noc, dzień, noc... i układa ten rytm np. z klocków,
• dostrzega następstwa pór roku i układa ten rytm z przedmiotów, zaznaczając 

regularność.

6.  Kształcenie umiejętności mierzenia Dziecko:
• porównuje obiekty pod względem długości, wielkości,
• mierzy długość krokami i stopa za stopą,
• stosuje umiejętność mierzenia krokami i stopa za stopą w sytuacjach życiowych.

Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się 
do czytania

Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte 

obrazki, dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, dobiera przedmioty i obrazki 
do pary, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa zabawki według wzo-
ru, układa domino obrazkowe,

• wykonuje ćwiczenia słuchowe: rozpoznaje, naśladuje dźwięki, dokonuje analizy 
i syntezy słuchowej wyrazu,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• aktywnie uczestniczy w zabawach słownych,
• wyodrębnia głoski w słowach,
• dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie,
• dzieli zdanie na wyrazy,
• porównuje dwa obrazki,
• wskazuje zmiany w układankach, obrazkach,
• układa krótkie zdania na podstawie obrazka i w sytuacjach zadaniowych,
• rytmizuje krótkie zdania, naśladując nauczyciela,
• recytuje wiersze,
• aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową 

i wzrokowo-słuchową,
• wyszukuje określone litery w tekście,
• rozpoznaje napisane swoje imię,
• czyta globalnie wyrazy.

2.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się 
do pisania

Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia manipulacyjne, np. nawleka, przewleka, konstruuje z klocków, 

układa, lepi,
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, w szczególności usprawniających 

części ciała, w tym kończyny górne,
• wykonuje ruchy naprzemienne,
• inicjuje ruchy kreatywne,
• wykonuje „ćwiczenia paluszkowe”,
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną, np. wodze-

nie dłonią czy palcami po śladach, malowanie pędzlami różnej grubości, kolorowa-
nie, rysowanie po śladach,  obrysowywanie konturów, łączenie linią punktów, rysowa-
nie według wzoru, rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela.

3.  Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem 
warunkującym możliwość poznania ciekawych 
książek, w tym utworów literatury dziecięcej

Dziecko:
• chętnie ogląda książki,
• omawia ulubione ilustracje w książkach,
• wyjaśnia znaczenie umiejętności czytania w życiu człowieka,
• uważnie słucha opowiadań i bajek, wypowiada się na temat ich treści,
• wyjaśnia sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często 

stosowanych oznaczeń i symboli, np. na metce przy ubraniu,
• „pisze” listy i krótkie historyjki, stosując symboliczne obrazki i znaki oraz odczytuje 

takie listy otrzymane od innych dzieci,
• wykonuje książeczki obrazkowe i „czyta” je,
• „czyta” książeczki obrazkowe innych dzieci,
• korzysta z biblioteczki grupowej,
• wypowiada się na temat ulubionych bohaterów,
• uczestniczy w zabawach z pacynkami, kukiełkami, przedstawiając wraz z nauczycie-

lem ulubione utwory,
• odszukuje w książce, poznając po ilustracjach, określone bajki, wiersze, utwory,
• recytuje ulubione utwory,
• stosuje zasady właściwego obchodzenia się z książką,
• aktywnie uczestniczy w organizowaniu bi blioteczki grupowej pt. „Własne książecz-

ki do biblioteczki”, podając propozycje korzystania z niej.
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Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny Dziecko:
• opowiada o członkach swojej najbliższej rodziny: mamie, tacie, siostrze, bracie, 

babci, dziadku,
• podaje adres zamieszkania,
• opowiada o swoim domu i zabawach na swoim podwórku,
• wykonuje drobne upominki dla najbliższych z okazji różnorodnych świąt,
• opowiada o rodzinnych tradycjach,
• opowiada o wydarzeniach rodzinnych,
• wypowiada się na temat pracy rodziców, próbując w miarę możliwości pokazać ją 

za pomocą ruchu,
• okazuje szacunek najbliższym w różnych formach, np. pełniąc rolę gospodarza 

podczas uroczystości, spotkań z rodzicami, wykonując dla nich podarunki,
• aktywnie uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach edukacyjnych 

z najbliższymi,
• aktywnie uczestniczy w rodzinnych piknikach, zawodach sportowych i innych spot-

kaniach  rodzinnych w przedszkolu.

2.  Kształtowanie postawy patriotycznej w kon-
tekście tożsamości narodowej oraz równości 
wszystkich ludzi

Dziecko:
• rozpoznaje godło państwowe w sali przedszkolnej, opowiada, co ono przedstawia,
• opisuje fl agę Polski dekorującą przedszkole i inne domy,
• śpiewa fragment hymnu Polski, zachowując  odpowiednią postawę,
• nazywa nasz kraj – Polska – kraina, w której mieszkamy,
• wie, że jest Polakiem,
• wie, że stolicą Polski jest Warszawa,
• wie, że Polska należy do Unii Europejskiej,
• uczestniczy w podróżach na niby po krajach Unii Europejskiej,
• słucha legend związanych z naszą ojczyzną,
• nazywa własną miejscowość i rzekę, nad którą leży, wskazując ją na mapie,
• obserwuje najbliższe otoczenie w trakcie spacerów i wycieczek, wskazując zacho-

dzące zmiany,
• wymienia charakterystyczne cechy regionu,
• aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi różnych zawodów, np. policjantem, 

lekarzem, pielęgniarką,
• naśladuje w zabawach czynności ludzi różnych zawodów,
• aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem polskich tradycji 

ludowych,
• aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami, dziećmi starszymi 

i młodszymi, niepełnosprawnymi, rozumie, że wszyscy mają równe prawa do zaba-
wy, nauki bez względu na kolor skóry, narodowość i płeć.
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Blok 16. Przygotowuję się do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1. Motywowanie do nauki języka obcego Dziecko:
• dostrzega, że są osoby posługujące się innym językiem,
• aktywnie słucha bardzo prostych rymowanek i krótkich piosenek w języku obcym,
• reaguje w sposób niewerbalny lub werbalny na bardzo proste polecenia, 
• aktywnie uczestniczy w wesołych zabawach muzyczno-ruchowych,
• naśladuje nauczyciela podczas zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, kon-

strukcyjnych, manipulacyjnych i innych,
• razem z nauczycielem uczestniczy krótkich scenkach teatralnych i zabawach słownych,
• aktywnie uczestniczy w zabawach plastycznych,
• aktywnie uczestniczy w grach i zabawach edukacyjnych,
• słucha historyjek, krótkich opowiadań i bajek wspieranych konkretami,
• próbuje rozwiązywać niewerbalnie lub werbalnie zagadki,
• aktywnie uczestniczy w działaniach praktycznych proponowanych przez nauczycie-

la, np. wspólne pieczenie ciastek, robienie sałatki, kanapek itd.,
• ogląda krótkie fi lmy w obcym języku,
• aktywnie uczestniczy wraz z nauczycielem i rodzicami we wspólnych zajęciach 

prowadzonych w języku obcym,
• próbuje powtarzać słowa i krótkie zwroty,
• próbuje powtarzać wierszyki,
• próbuje wypowiadać słowa i krótkie zdania w języku obcym,
• próbuje krótko odpowiadać na pytania,
• próbuje śpiewać krótkie rymowanki i piosenki,
• próbuje nazywać rzeczy w języku obcym.

UWAGA!!!
Nauka j zyka obcego powinna odbywa  si  wed ug specjalistycznego programu opracowanego przez osoby posiada-
j ce okre lone prawem kwali  kacje do nauczania danego j zyka obcego. Program taki b dzie szczegó owo podawa  
cele ogólne i szczegó owe, metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Blok 17. Przygotowuję się do posługiwania się językiem mniejszości narodowej 
lub etnicznej lub językiem regionalnym kaszubskim

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do posługiwania się językiem 
mniejszości narodowej lub etnicznej lub języ-
kiem regionalnym kaszubskim

Dziecko:
• podaje, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy,
• rozpoznaje godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej,
• dostrzega, że są osoby posługujące się innym językiem,
• dostrzega elementy podobne i wspólne dla własnej oraz innej kultury,
• aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem danych tradycji 

i zwyczajów,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• ogląda krótkie fi lmy dotyczące własnej kultury, historii, tradycji itp.,
• prowadzi wraz z nauczycielem i rodzicami „kącik kulturowy”,
• aktywnie uczestniczy w wielokulturowych zabawach integracyjnych, 
• aktywnie słucha bardzo prostych rymowanek i krótkich piosenek w języku mniej-

szości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym kaszubskim,
• reaguje w sposób niewerbalny lub werbalny na bardzo proste polecenia wydawane 

w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym kaszubskim,
• aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych w danym języku,
• naśladuje nauczyciela podczas zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, kon-

strukcyjnych, manipulacyjnych i innych prowadzonych w danym języku,
• razem z nauczycielem uczestniczy w bardzo krótkich scenkach teatralnych pro-

wadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języku regionalnym 
kaszubskim,

• aktywnie uczestniczy w zabawach plastycznych, prowadzonych w języku mniejszo-
ści narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym kaszubskim,

• słucha historyjek w danym języku wspieranych konkretami,
• ogląda krótkie fi lmy w danym języku,
• próbuje rozwiązywać niewerbalnie lub werbalnie zagadki,
• aktywnie uczestniczy w działaniach praktycznych proponowanych przez nauczycie-

la, np. wspólne pieczenie ciastek, robienie sałatki, kanapek itp.,
• aktywnie uczestniczy wraz z nauczycielem i rodzicami we wspólnych zajęciach pro-

wadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym,
• próbuje powtarzać słowa i krótkie zwroty,
• próbuje powtarzać wierszyki,
• próbuje mówić słowa i krótkie zdania w danym języku,
• próbuje krótko odpowiadać na pytania,
• próbuje śpiewać krótkie rymowanki i piosenki,
• próbuje nazywać rzeczy w danym języku.

UWAGA!
„Podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej i etnicznej dzieci nale cych do mniejszo ci narodowej dokonuje 
si  w trakcie edukacji przedszkolnej realizowanej zgodnie z podstaw  programow  wychowania przedszkolnego bez 
wprowadzania dodatkowych zaj  nauczania j zyka mniejszo ci, a jedynie przez realizacj  programu wychowania 
przedszkolnego w sposób dwuj zyczny. Proporcje mi dzy czasem zaj  prowadzonych w j zyku mniejszo ci lub re-
gionalnym i zaj  prowadzonych w j zyku polskim zale  od wyboru sposobu nauczania j zyka. Mo liwe jest: 
• prowadzenie zaj  przedszkolnych w j zyku mniejszo ci lub regionalnym;
• prowadzenie zaj  w sposób dwuj zyczny – w j zyku polskim i mniejszo ci lub j zyku regionalnym (w równych 

proporcjach czasowych);
• prowadzenie zaj  w j zyku polskim, przy czym cz  tych zaj  w wymiarze 4 godzin (zegarowych) tygodniowo 

prowadzona jest w j zyku mniejszo ci lub regionalnym.

(…) Nauczanie j zyka mniejszo ci, j zyka regionalnego, w asnej historii i kultury oraz geogra  i pa stwa, z którego 
obszarami kulturowymi uto samia si  mniejszo  narodowa odbywa si  na podstawie programów nauczania do-
puszczonych do u ytku w szkole przez dyrektora szko y” (Gra yna P oszajska, l ski Kongres O wiaty – materia y 
szkoleniowe, Katowice 2014).
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JESTEM SZEŚCIOLATKIEM – BĘDĘ SIEDMIOLATKIEM

„Jestem sze ciolatkiem, b d  siedmiolatkiem” – ogólna charakterystyka rozwoju dzieci sze cioletnich:
• s  w okresie tzw. równowagi przedszkolnej,
• nast puje u nich rozwój pami ci trwa ej,
• atwiej przebiegaj  procesy hamowania i pobudzania,
• maj  siln  potrzeb  poznawania wiata oraz bli szego i dalszego otoczenia,
• posiadaj  bogaty zasób s ownictwa, wypowiadaj  si  pe nymi zdaniami,
• s  zdolne do dokonania analizy oraz syntezy przedstawionego materia u,
• rozwija si  u nich stopniowo pami  abstrakcyjna o pod o u s owno-logicznym,
• potra   skupi  uwag  na d u ej i skoncentrowa  si  na wykonywanej czynno ci,
• próbuj  wiadomie kontrolowa  wyra anie emocji,
• znacznie si  zwi ksza ich zdolno  wspó pracy i wspó dzia ania z innymi,
• polecenia doros ej osoby kierowane do grupy odnosz  tak e do siebie i stosuj  si  do nich,
• potra   przestrzega  zasad i norm spo ecznych okre lonych przez doros ych,
• maj  du  potrzeb  ruchu: biegania, si owania, skakania,
• staj  si  bardziej odporne na choroby,
• powi ksza si  p ynno  i precyzyjno  ruchów r k oraz ich odporno  na zm czenie.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) zg asza potrzeby  zjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynno ci higieniczne; 
 2) wykonuje czynno ci samoobs ugowe: ubieranie si  i rozbieranie, w tym czynno ci precyzyjne, np. zapinanie guzi-

ków, wi zanie sznurowade ; 
 3) spo ywa posi ki z u yciem sztu ców, nakrywa do sto u i sprz ta po posi ku; 
 4) komunikuje potrzeb  ruchu, odpoczynku itp.; 
 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, na ladowczych, z przyborami lub bez nich; 

wykonuje ró ne formy ruchu: bie ne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 
 6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuj c zabawki, materia y u ytkowe, w tym materia  

naturalny; 
 7) wykonuje czynno ci, takie jak: sprz tanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedn  r k  i obur cz, ma ych 

przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukszta towanych chwytów d oni, u ywa chwytu pisarskiego pod-
czas rysowania, kre lenia i pierwszych prób pisania; 

 8) wykonuje podstawowe wiczenia kszta tuj ce nawyk utrzymania prawid owej postawy cia a; 
 9) wykazuje sprawno  cia a i koordynacj  w stopniu pozwalaj cym na rozpocz cie systematycznej nauki czynno ci 

z o onych, takich jak czytanie i pisanie.

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

•  Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higien , ad i porz dek
•  Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawno   zyczn
•  Blok 10. Interesuj  si  technik , konstruuj  i ciesz  si , e potra   to zrobi
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Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego 
zachowania

Dziecko:
• samodzielnie wykonuje czynności z zakresu higieny osobistej, np. myje i wyciera ręczni-

kiem ręce i twarz, korzysta z toalety, myje zęby,
• spożywa posiłek, zachowuje prawidłową postawę ciała, utrzymuje porządek wokół siebie,
• moty wuje inne dzieci do kulturalnego spożywania posiłków,
• spożywając posiłek, sprawnie posługuje się sztućcami: łyżką, łyżeczką, 

nożem, widelcem,
• podejmuje próbę serwowania posiłków, np. nalewa zupę z wazy do talerza, podaje zupę 

w talerzu na stół,
• pomaga innym dzieciom w czynnościach samoobsługowych,
• składa swoje ubranie, np. strój gimnastyczny, i odkłada je na miejsce,
• cieszy się z możliwości pomagania innym, uświadamia innym wartość niesienia pomocy,
• dobrze orientuje się w pomieszczeniach przedszkolnych i udziela wskazówek innym 

dzieciom.

2.  Wyrabianie dbałości o ład i porządek Dziecko:
• pozostawia po sobie uporządkowane: sprzęt, zabawki, pomoce,
• porządkuje we współpracy z innymi dziećmi salę po zakończeniu zabawy,
• dba o swoją i cudzą własność,
• dekoruje wraz z dorosłym i innymi dziećmi salę przedszkolną,
• starannie nakrywa do stołu z zachowaniem zasad higieny oraz udziela wskazówek 

innym,
• sprząta po sobie naczynia, odkłada je we wskazane miejsce, motywuje inne dzieci 

do takiego zachowania,
• oddaje dorosłemu rzeczy znalezione.

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fi zyczną

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie Dziecko:
• stosuje zasady higieny i zachęca inne dzieci do ich stosowania: mycie rąk przed 

posiłkami, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk po powrocie z podwórka, po sko-
rzystaniu z toalety i wtedy, kiedy ręce są brudne itp.,

• przygotowuje samodzielnie z podanych składników potrawy, np. z produktów 
mlecznych, warzyw i owoców,

• serwuje przygotowane przez siebie potrawy i zachowuje zasady higieny,
• wyjaśnia znaczenie pracy lekarza,
• wyjaśnia zasady postępowania w razie choroby, np. konieczność przyjmowania 

leków, zastrzyków, stosowanie się do poleceń lekarza,
• określa zasady zdrowego trybu życia, np. codzienne przebywanie na świeżym 

powietrzu, ruch, spożywanie warzyw i owoców,
• wyjaśnia znaczenie stosowania zasad zdrowego stylu życia dla zdrowia,
• dobiera ubranie do warunków pogodowych i wyjaśnia, dlaczego to jest ważne,
• dostrzega, co sprzyja dobrej zabawie, nauce i wypoczynkowi, np. brak nadmierne-

go hałasu, dobre oświetlenie, dobry humor,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• aktywnie uczestniczy w spacerach, wycieczkach, zabawach na świeżym powietrzu,
• chętnie uczestniczy w zróżnicowanych formach relaksu.
• komunikuje swoje potrzeby, np. potrzebę ruchu, odpoczynku, zabawy, posiłku itp., 

i konsekwentnie oczekuje na ich spełnienie.

2.  Motywowanie do dbałości o sprawność 
fi zyczną

Dziecko:
• aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach kształtujących prawidłową postawę,
• aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach orientacyjno-porządkowych,
• wykonuje ćwiczenia z elementem równowagi,
• wykonuje ćwiczenia na czworakach,
• aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach bieżnych,
• aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach z elementem rzutu, celowania, nosze-

nia, toczenia,
• aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach z elementem wspinania się,
• aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach z elementem podskoku i skoku,
• aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach na śniegu i lodzie,
• aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach z zakresu profi laktyki wad postawy,
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach prowadzących do poznania przestrzeni, 

wyczucia czasu, ciężaru, poznania własnego ciała,
• inicjuje ruchy kreatywne w sytuacjach zabawowych, wykorzystując różnorodne pomoce 

i przybory, np. chustki, wstążki, klocki.
• aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych rytmiczno-muzycznych   z wykorzy-

staniem przyborów, np. wstążki, szarfy, chustki, laski gimnastycznej, piłki itd., lub 
bez przyborów,

• na sygnał lub umowny znak poprawnie ustawia się w pary, rząd, koło, półokrąg, 
w rozsypce, w szeregu, w dwuszeregu oraz według piktogramu,

• wykazuje się sprawnością ciała i koordynacją w stopniu pozwalającym na rozpoczę-
cie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie. 

Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafi ę to zrobić

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie zainteresowań technicznych Dziecko:
• nazywa narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, np. mikser, toster, 

odkurzacz, trzepaczka, kuchenka elektryczna, 
• wyjaśnia, do czego służą narzędzia i urządzenia techniczne codziennego użytku, 

np. mikser, toster, odkurzacz, trzepaczka, kuchenka elektryczna,
• uruchamia w obecności nauczyciela urządzenia techniczne, zabawki, na podstawie 

obserwacji,
• wyjaśnia, jak działają uruchomione w obecności nauczyciela urządzenia technicz-

ne, zabawki mechaniczne,
• podejmuje zabawy umożliwiające poznanie różnych środków lokomocji,
• podczas majsterkowania posługuje się we właściwy sposób prostymi narzędziami, 

takimi jak młotek, śrubokręt, klucz,
• wykorzystuje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sprzęt gospodarstwa domo-

wego do wykonywania prostych potraw, np. koktajli mlecznych, soków,
• podaje przykłady nowoczesnego sprzętu technicznego, maszyn, urządzeń, z jedno-

cześnie wyjaśniając ich przydatność,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• dostrzega różnice między urządzeniami dawnymi i współczesnymi,
• dostrzega różnice między urządzeniami dawnymi i współczesnymi,
• podaje pomysły na ulepszenie istniejących już urządzeń, np. w swoim domu,
• wyjaśnia szczegółowo działanie zaprojektowanego przez siebie w formie rysunku 

wynalazku technicznego,
• przedstawia słownie proces powstawania (kolejne etapy) zaprojektowanego przez 

siebie urządzenia technicznego,
• zachowuje ostrożność podczas korzystania z urządzeń technicznych.
• sprawnie majsterkuje z wykorzystaniem  różnorodnych materiałów, w tym przetwa-

rzalnych i naturalnych.

2.  Inspirowanie do działań konstrukcyjnych Dziecko:
• trzyma prawidłowo przedmioty jedną ręką i oburącz,
• trzyma małe przedmioty z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwy-

tów dłoni,
• prawidłowo trzyma kredkę podczas rysowania, np. projektu swojej budowli, kon-

strukcji, zdobienia znakami literopodobnymi rysunków pojazdów, maszyn itp.,
• używa chwytu pisarskiego podczas kreślenia i pierwszych prób pisania, np. podpisu-

je się pod narysowanym projektem własnej konstrukcji, maszyny, zabawki itp.,
• konstruuje urządzenie techniczne z różnorodnych materiałów, np. klocków, patycz-

ków, plasteliny, sznurka, według własnego projektu opracowanego w formie rysunku,
• z podanych elementów konstruuje urządzenie ułatwiające codzienne życie i opisuje 

jego działanie ze wskazaniem na ulepszenia,
• buduje dom marzeń lub inną budowlę według własnego pomysłu lub wspólnego 

projektu,
• opowiada o kolejnych etapach budowy, np. domu marzeń lub innej budowli, wska-

zuje jej niezwykłe cechy i zalety, 
• konstruuje złożone budowle według własnego pomysłu z różnego rodzaju klocków,
• z dumą prezentuje swoje dzieło innym,
• motywuje inne dzieci do współtworzenia ciekawych konstrukcji i ulepszania już 

istniejących,
• cieszy się z wykonanego zadania,
• porządkuje swoje otoczenie po zakończeniu zabawy czy innego działania, np. paku-

je, sprząta, odnosi, przenosi  itp., i przypomina o tym innym.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzi  sobie z ich prze ywaniem;
 2) szanuje emocje swoje i innych osób;
 3) prze ywa emocje w sposób umo liwiaj cy mu adaptacj  w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej 

grupie starszych dzieci, a tak e w nowej grupie dzieci i osób doros ych;
 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, u ywaj c charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 5) rozstaje si  z rodzicami bez l ku, ma wiadomo , e rozstanie takie bywa d u sze lub krótsze;
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 6) rozró nia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma wiadomo , e odczuwaj  i prze ywaj  je wszyscy 
ludzie;

 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdra a swoje w asne strategie, wspierane przez 
osoby doros e lub rówie ników;

 8) zauwa a, e nie wszystkie prze ywane emocje i uczucia mog  by  podstaw  do podejmowania natychmiastowego 
dzia ania, panuje nad nieprzyjemn  emocj , np. podczas czekania na w asn  kolej w zabawie lub innej sytuacji;

 9) wczuwa si  w emocje i uczucia osób z najbli szego otoczenia;
10) dostrzega, e zwierz ta posiadaj  zdolno  odczuwania, przejawia w stosunku do nich yczliwo  i trosk ;
11) dostrzega emocjonaln  warto  otoczenia przyrodniczego jako ród a satysfakcji estetycznej

III Spo eczny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) przejawia poczucie w asnej warto ci jako osoby, wyra a szacunek wobec innych osób i przestrzegaj c tych war-

to ci, nawi zuje relacje rówie nicze; 
 2) odczuwa i wyja nia swoj  przynale no  do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy ch opców, grupy dziew-

czynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 
 3) pos uguje si  swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; 
 4) u ywa zwrotów grzeczno ciowych podczas powitania, po egnania, sytuacji wymagaj cej przeproszenia i przyj -

cia konsekwencji swojego zachowania; 
 5) ocenia swoje zachowanie w kontek cie podj tych czynno ci i zada  oraz przyj tych norm grupowych; przyjmuje, 

respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, wspó dzia a z dzie mi w zabawie, pracach u ytecznych, podczas 
odpoczynku; 

 6) nazywa i rozpoznaje warto ci zwi zane z umiej tno ciami i zachowaniami spo ecznymi, np. szacunek do dzieci 
i doros ych, szacunek do ojczyzny, yczliwo  okazywana dzieciom i doros ym – obowi zkowo , przyja , 
rado ; 

 7) respektuje prawa i obowi zki swoje oraz innych osób, zwracaj c uwag  na ich indywidualne potrzeby; 
 8) obdarza uwag  inne dzieci i osoby doros e; 
 9) komunikuje si  z dzie mi i osobami doros ymi, wykorzystuj c komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyra a swoje 

oczekiwania spo eczne wobec innego dziecka, grupy.

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

• Blok 1. Znam swoje prawa i obowi zki. Akceptuj  siebie. Zgodnie bawi  si  z innymi
• Blok 6. Dbam o bezpiecze stwo swoje i innych

Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuję siebie. Zgodnie bawię się z innymi

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do zgodnego udziału w życiu 
grupy przedszkola

Dziecko:
• rozstaje się z rodzicami po przyjściu do przedszkola bez lęku,
• przejawia przynależność do danej grupy, np. grupy przedszkolnej, rodziny, grupy 

teatralnej itp.,
• dba o porządek w swojej szafce i sali przedszkolnej,
• motywuje inne dzieci do dbałości o porządek w swoich szafkach i w sali przedszkolnej,
• dekoruje we współpracy z innymi dziećmi salę przedszkolną,
• przestrzega w grupie zasad i norm moralnych określonych przez dorosłego,
• respektuje swoje obowiązki oraz prawa innych dzieci,
• odpowiedzialnie wykonuje obowiązki dyżurnego,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• podaje swoje pomysły, np. na ulepszenie zadań dyżurnego,
• uczy inne dzieci, jak prawidłowo pełnić funkcję dyżurnego,
• motywuje inne dzieci do przestrzegania zasad zgodnego współdziałania i reguł 

przyjętych w grupie, zawartych w kodeksie przedszkolaka,
• używa zwrotów grzecznościowych
• aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających różnorodnych form współdziała-

nia, np. ustawianie się według polecenia nauczyciela, organizowanie się w zespoły,
• inicjuje wspólne tańce, pląsy, zabawy, wzbudzając pozytywne emocje,
• wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie, adekwatnie do sytuacji,
• próbuje świadomie kontrolować wyrażanie emocji,
• określa swoje samopoczucie i wskazuje jego przyczynę,
• przejawia poczucie własnej wartości jako osoby,
• słucha uważnie wypowiedzi innych
• podejmuje rozmowę z innymi,
• rozróżnia dobre i złe zachowanie.
• dokonuje oceny zachowania swojego i innych w kontekście przyjętych grupowych 

norm i zasad,
• czeka cierpliwie na swoją kolej w danym działaniu,
• przyjmuje konsekwencje swojego postępowania,
• dostrzega wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. 

szacunek do dzieci i dorosłych, troskliwość, współczucie, opiekuńczość, szacunek 
do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym, obowiązkowość, przyjaźń, 
radość;

• aktywnie uczestniczy w zabawach „przeciwko agresji”.

2.  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sy-
tuacjach życiowych

Dziecko:
• posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem,
• zwraca się o pomoc do dorosłego,
• zadaje pytania dzieciom i dorosłym i podejmuje rozmowę,
• zgłasza nauczycielowi lub opiekunowi swoje dolegliwości i je opisuje,
• respektuje polecenia dorosłych,  
• potrafi  poprosić o wyjaśnienie lub powtórzenie polecenia,
• realizuje do końca podjęte zadanie,
• przekazuje rodzicom informacje lub polecenia otrzymane od nauczyciela, 
• sprawnie porusza się po przedszkolu i placu przedszkolnym,
• zgłasza dorosłemu zauważoną dolegliwość lub problem innego dziecka,
• godzi się ze swoją porażką,
• akceptuje czyjś sukces.
• okazuje radość z przebywania w środowisku przyrodniczym,  dostrzegając jego 

emocjonalną wartość jako źródło satysfakcji,
• dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, więc należy odnosić się do 

niech życzliwie i z troską jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w kontakcie 
ze zwierzętami.
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Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności zapewniających bez-
pieczeństwo sobie i innym

Dziecko:
• przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
• przypomina innym o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i jego 

otoczeniu,
• zachowuje ostrożność wobec nieznanych osób, roślin, zwierząt,
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazu zabawy zapałkami, 

lekarstwa mi i środkami chemicznymi, nieznanymi przedmiotami, wyjaśniając, dla-
czego to ważne,

• wyjaśnia, gdzie można bawić się bezpiecznie i dlaczego,
• wyjaśnia, podając przykłady zagrożenia związane z gorącą wodą, ogniem, prądem,
• stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczycie-

la, służących bezpieczeństwu dzieci,
• stosuje się do zasad ujętych np. w „Kodeksie bezpiecznego przedszkolaka” dotyczą-

cych bezpiecznej zabawy w wodzie (np. strzeżone kąpielisko), na lodzie (lodowisko, 
a nie zamarznięty staw, rzeka itp.), na śniegu (np. zjazd z górki, a nie przyczepianie 
się pojazdów), z innymi dziećmi (np. na podwórku, placu przedszkolnym, a nie 
na ulicy, placu budowy).

• sygnalizuje dorosłemu sytuację niebezpieczną w przedszkolu, jednocześnie ją opisując.

2.  Uświadamianie dzieciom konieczności prze-
strzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji 
zagrożenia

Dziecko:
• wyjaśnia, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej i dlaczego,
• podaje numery alarmowe w szczególności: policji, straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego, wskazując jednocześnie te numery wśród innych,
• uczestniczy w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa wynikających z oglądanych 

zdarzeń, fi lmów, ilustracji, wyjaśniając możliwości unikania sytuacji niebezpiecznych 
i radzenia sobie z nimi,

• w sytuacji zagrożenia prosi o pomoc pracowników przedszkola,
• aktywnie uczestniczy w spotkaniach z ludźmi pracującymi dla bezpieczeństwa 

innych, np. policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, straż miejska, GOPR,
• aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach z zakresu bezpieczeństwa, np. konkur-

sach, quizach.

3.  Przygotowanie dzieci do właściwego zachowa-
nia się w ruchu ulicznym

Dziecko:
• właściwie zachowuje się na skrzyżowaniu i podczas przechodzenia przez ulicę,
• stosuje zasady prawidłowego zachowania się na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną,
• zakłada „odblaski” przed wyjściem poza teren przedszkola
• potrafi  wytłumaczyć innym funkcję odblasków,
• określa znaczenie w ruchu ulicznym wskazanych przez nauczyciela znaków drogo wych,
• zadaje sensowne pytania dotyczące bezpieczeństwa podczas spotkania z policjan tem,
• stosuje się do poleceń nauczyciela podczas przebywania w ruchu ulicznym
• poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną: czerwone światło – stop, zielone świat-

ło przejdź przez ulicę,
• zadaje sensowne pytania dotyczące bezpieczeństwa podczas spotkania z policjantem
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Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  komunika-

tów pozawerbalnych: ta ca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, 
mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materia u naturalnego; 

 2) wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  j zyka mówio-
nego, pos uguje si  j zykiem polskim w mowie zrozumia ej dla dzieci i osób doros ych, mówi p ynnie, wyra nie, 
rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i g o ne d wi ki mowy, rozró nia g oski na pocz tku i ko cu w wybra-
nych prostych fonetycznie s owach; 

 3) odró nia elementy wiata  kcji od realnej rzeczywisto ci; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od 
 kcyjnych; 

 4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkry , odczytuje krótkie wyra-
zy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotycz ce tre ci znajduj cych zastosowanie 
w codziennej aktywno ci; 

 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, obja nia kolejno  zdarze  w prostych historyj-
kach obrazkowych, uk ada historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, uk ada i rozwi zuje zagadki; 

 6) wykonuje w asne eksperymenty j zykowe, nadaje znaczenie czynno ciom, nazywa je, tworzy arty j zykowe 
i sytuacyjne, uwa nie s ucha i nadaje znaczenie swym do wiadczeniom; 

 7) eksperymentuje rytmem, g osem, d wi kami i ruchem, rozwijaj c swoj  wyobra ni  muzyczn ; s ucha, odtwarza 
i tworzy muzyk , piewa piosenki, porusza si  przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. 
dynamiki, tempa i wysoko ci d wi ku oraz wyra a j  ruchem, reaguje na sygna y, muzykuje z u yciem instrumen-
tów oraz innych róde  d wi ku; piewa piosenki z dzieci cego repertuaru oraz atwe piosenki ludowe; ch tnie 
uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyra a emocje i zjawiska pozamuzyczne ró nymi rodkami aktywno ci 
muzycznej; aktywnie s ucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pie ni, np. wa ne dla wszystkich 
dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczysto ci narodowych (hymn narodowy), 
potrzebne do organizacji uroczysto ci np. Dnia Babci i Dziadka, wi ta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) 
i inne; w skupieniu s ucha muzyki; 

 8) wykonuje w asne eksperymenty gra  czne farb , kredk , o ówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i z o one znaki, 
nadaj c im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kre li wybrane litery i cyfry na g adkiej 
kartce papieru, wyja nia sposób powstania wykre lonych, narysowanych lub zapisanych kszta tów, przetwarza 
obraz ruchowy na gra  czny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku gra  cznego, 
litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, okre la kierunki i miejsca na kartce papieru; 

 9) czyta obrazy, wyodr bnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajduj ce si  w otoczeniu, wyja nia ich 
znaczenie; 

10) wymienia nazw  swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (god o,  aga, hymn), nazywa wybra-
ne symbole zwi zane z regionami Polski ukryte w podaniach, przys owiach, legendach, bajkach, np. o smoku 
wawelskim, orientuje si , e Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej; 

11) wyra a ekspresj  twórcz  podczas czynno ci konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrze , nadaj c 
znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, okre la ich po o enie, liczb , kszta t, wielko , ci ar, porównuje 
przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybran  cech ; 

12) klasy  kuje przedmioty wed ug: wielko ci, kszta tu, koloru, przeznaczenia, uk ada przedmioty w grupy, szeregi, 
rytmy, odtwarza uk ady przedmiotów i tworzy w asne, nadaj c im znaczenie, rozró nia podstawowe  gury geo-
metryczne (ko o, kwadrat, trójk t, prostok t); 

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru d ugo ci przedmiotów, wykorzystuj c np. d o , stop , but; 
14) okre la kierunki i ustala po o enie przedmiotów w stosunku do w asnej osoby, a tak e w stosunku do innych 

przedmiotów, rozró nia stron  lew  i praw ; 
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porz dkowych, wicze  i wykonywania innych czynno ci, 

pos uguje si  liczebnikami g ównymi i porz dkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczaj ce liczby od 0 do 10, ekspery-
mentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji u ytkowej, liczy obiekty, 
odró nia liczenie b dne od poprawnego; 

16) pos uguje si  w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynno ci poj ciami dotycz cymi nast pstwa czasu np. 
wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesi cy; 
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17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nomina ach, porz dkuje je, rozumie, do czego s u  pieni dze 
w gospodarstwie domowym; 

18) pos uguje si  poj ciami dotycz cymi zjawisk przyrodniczych, np. t cza, deszcz, burza, opadanie li ci z drzew, 
sezonowa w drówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotycz cymi ycia zwierz t, ro lin, ludzi 
w rodowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, zió ; 

19) podejmuje samodzieln  aktywno  poznawcz  np. ogl danie ksi ek, zagospodarowywanie przestrzeni w asnymi 
pomys ami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbli szego otoczenia, wyja nia, czym zajmuje si  osoba 
wykonuj ca dany zawód; 

21) rozumie bardzo proste polecenia w j zyku obcym nowo ytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. 
muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; u ywa wyrazów i zwrotów maj cych zna-
czenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynno ci; powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa 
piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy s  wspierane np. 
obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimik , gestami; 

22) reaguje na proste polecenie w j zyku mniejszo ci narodowej lub etnicznej, u ywa wyrazów i zwrotów maj cych 
znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa pio-
senki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizy-
tem, gestem; zna god o (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej; 

23) reaguje na proste polecenie w j zyku regionalnym – kaszubskim, u ywa wyrazów i zwrotów maj cych znaczenie 
w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa piosenki; 
rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, 
gestem, zna god o (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

•  Blok 3. Mówi  coraz wyra niej, panuj  nad swoim g osem, rozumiem si  z innymi
•  Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
•  Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
•  Blok 8. Lubi  piewa , lubi  ta czy
•  Blok 9. Wypowiadam si  przez ró ne dzia ania plastyczne
•  Blok 11. Obserwuj  pogod  i wiem, jak si  zachowa , aby by o bezpiecznie
•  Blok 12. Jestem cz ci  przyrody, szanuj  ro liny i zwierz ta
•  Blok 13. Lubi  matematyk  i rozumiem coraz wi cej
•  Blok 14. Chc  czyta  i pisa  – lubi  to
•  Blok 15. Kocham swoj  rodzin , miejscowo , swój kraj
•  Blok 16. Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym
•  Blok 17.  Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem mniejszo ci narodowej lub etnicznej lub j zykiem regional-

nym kaszubskim

Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymii

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie wrażliwości słuchowej Dziecko:
• rozróżnia tony pod względem ich barwy, wysokości i siły,
• określa tempo i nastrój muzyki,
• wybiera spośród wielu fragmentów muzycznych te, które zna,
• powtarza rytm podany przez nauczyciela,
• rozpoznaje nieznany dźwięk spośród wielu znanych, próbuje go określić, 

np. dźwięk przypominający stukanie obcasami,
• przypisuje czynność do usłyszanego fragmentu muzycznego lub dźwięków,
• rozpoznaje błędnie zagraną, znaną mu wcześniej piosenkę czy melodię.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

2.  Ćwiczenie oddechu Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela, w szczególności: 

wciąga powietrze nosem, wypuszcza ustami; zdmuchuje krople deszczu, płatki śnie-
gu, listki; nadmuchuje balonik; puszcza banki mydlane; dmucha na płomień świecy, 
tak aby go nie zgasić, dmucha na lekkie zabawki pływające po wodzie,

• próbuje samodzielnie gwizdać,
• oddycha przeponowo w pozycji leżącej, np. z ulubioną zabawką położoną na brzuchu,
• liczy, wymawia głoski na jednym wydechu,
• wykonuje ćwiczenia oddechowe według wskazówek nauczyciela, wykorzystując 

codzienne sytuacje, np. dmuchanie zupy, wąchanie potraw, chuchanie na dłonie.

3.  Usprawnianie narządów artykulacji Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia fonacyjne – naśladuje nauczyciela,
• wykonuje „gimnastykę buzi i języka” – dokładnie naśladuje nauczyciela,
• wykonuje ćwiczenia narządów artykulacji według wskazówek nauczyciela podczas 

codziennych sytuacji, np. cmokanie, gdy coś mu smakuje, zlizywanie, oblizywanie, 
• recytuje krótkie wierszyki logopedyczne.

4.  Rozwijanie umiejętności porozumiewania się Dziecko:
• zadaje pytania w sposób zrozumiały, oczekując dokładnej odpowiedzi,
• przekazuje słowami swoje emocje, przemyślenia, uczucia,
• mówi poprawnie gramatycznie,
• wypowiada się zdaniami pełnymi i złożonymi, 
• panuje nad swoim głosem,
• posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,
• mówi płynnie i wyraźnie, 
• potrafi  mówić z różnym natężeniem głosu,
• odróżnia fi kcję pojawiającą się np. w bajkach, opowiadaniach, spektaklach teatral-

nych, fi lmach, grach komputerowych itp. od rzeczywistości, świata doświadczanego 
bezpośrednio,

• wyjaśnia, że zjawiska i postacie fi kcyjne: są „na niby”, są wymyślone, 
• swobodnie używa mowy potocznej,
• porusza ważne dla niego sprawy i oczekuje wyjaśnienia,
• aktywnie uczestniczy w grupowej rozmowie – zadaje pytania, podaje własne pomy-

sły i uwzględnia pomysły innych,
• zgodnie wykonuje w parze z innym dzieckiem lub w małym zespole powierzone zadanie,
• prawidłowo reaguje na pozytywne i negatywne uwagi.

Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom 
określanie wyniku dodawania i odejmowania 
oraz dostrzegania efektu zmiany

Dziecko:
• obserwuje i dostrzega zmianę powstałą w wyniku dodawania lub odejmowania 

przedmiotów,
• manipuluje przedmiotami: dosuwa, odsuwa, ustala wynik dodawania i odejmowa-

nia, kierując się zasadą „muszę je wszystkie policzyć”,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• określa wynik dodawania i odejmowania poprzez manipulowanie przedmiotami 
i liczenie ich, np. na palcach, patyczkach, kasztanach,

• podejmuje próbę obliczenia wyniku w pamięci,
• układa zadania z pomocą nauczyciela,
• układa zadania samodzielnie,
• zapisuje czynności matematyczne z zastosowaniem różnych symboli: + - =, np. 2 + 3 = 5
• konstruuje gry z pomocą nauczyciela.

3.  Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przy-
czynowo-skutkowych i umożliwienie przewi-
dywania następstw

Dziecko:
• podaje przykłady tego, co się może zdarzyć w wyniku następujących po sobie czyn-

ności oraz co było przyczyną tego ciągu zdarzeń,
• odpowiada na pytania: Dlaczego tak się stało? Co się może stać? Co by było gdy by?,
• planuje czynności, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonego celu,
• analizuje różne zdarzenia i sytuacje, szukając odpowiedzi na pytanie, co można 

zrobić, aby było lepiej,
• podaje przykłady zdarzeń odwracalnych i nieodwracalnych,
• układa z kilku obrazków sensowne historyjki, wskazując, co było przedtem 

i co może dalej się wydarzyć,
• opowiada historyjkę ułożoną samodzielnie z losowo wybranych obrazków,
• wymyśla najlepsze zakończenie danej historyjki, uzasadniając swój pomysł,
• układa słownie sensowne opowiadania według metody „zapominalskiego bajarza”, 

przewidując dalszy ciąg zdarzeń, oraz wskazuje możliwy, inny, początek tego same-
go sensownego opowiadania,

• przedstawia słownie treść ułożonej przez siebie historyjki, ilustrując ją obrazkami.

Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Budzenie zainteresowania sztuką teatralną Dziecko:
• aktywnie uczestniczy w spektaklach teatralnych, inscenizacjach, zabawach paratea-

tralnych, odgrywa w nich role,
• aktywnie uczestniczy jako aktor w spektaklach teatralnych, inscenizacjach, zaba-

wach parateatralnych, wykorzystuje rekwizyty i przebrania,
• wymyśla krótkie teatrzyki, np. kukiełkowe, angażuje dzieci do przedstawienia,
• wykonuje elementy scenografi i do przedstawień przedszkolnych,
• wykonuje elementy kostiumów teatralnych,
• wykonuje proste rekwizyty teatralne,
• wykonuje proste kukiełki lub pacynki i wykorzystuje je w przedstawieniach przed-

szkolnych.

2.  Kształtowanie postawy kulturalnego widza Dziecko:
• kulturalnie zachowuje się na różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, 

np. przedstawienie, spektakl, koncert,
• zwraca uwagę dzieciom niekulturalnie zachowującym się w teatrze, kinie, 

na koncercie itp.,
• z uwagą ogląda przedstawienie teatralne, reagując adekwatnie do sytuacji, np. śmie-

je się w odpowiednim momencie, nagradza brawami.
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Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie zainteresowań muzycznych Dziecko:
• uważnie słucha różnych rodzajów muzyki,
• aktywnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań, różnych rodzajów 

muzyki, w tym klasycznej,
• śpiewa piosenki z akompaniamentem i a capella solo, w duecie, w małych zespo-

łach, chóralnie,
• śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych z repertuaru dziecię-

cego, a także piosenki ludowe, dworskie itp.
• wykonuje ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne związane z reagowaniem na sygnał 

muzyczny i rozwijaniem orientacji w przestrzeni,
• reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego,
• aktywnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu z wykorzystaniem np. instrumen-

tów perkusyjnych, dzwonków chromatycznych, przedmiotów niemelodycznych,
• ilustruje krótkie wiersze i opowiadania, a także stany emocjonalne, pojęcia i zjawi-

ska pozamuzyczne dźwiękami wydobytymi z różnych przedmiotów, instrumentów, 
a także ruchem, głosem,

• gra na instrumentach perkusyjnych samodzielnie, a także naśladując nauczyciela,
• wygrywa podany rytm na wybranych instrumentach perkusyjnych,
• gra na instrumentach perkusyjnych w przedszkolnej orkiestrze,
• ilustruje utwór literacki dźwiękami wydobywanymi z różnych przedmiotów: gazet, 

folii, kamyków, patyków, butelek z wodą,
• gra na instrumentach i różnych przedmiotach niemelodycznych zgodnie z partyturą 

(np. według metody Batii Strauss),
• próbuje grać prostą znaną melodię na dzwonkach chromatycznych,
• rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów muzycznych np. fortepianu lub 

pianina, skrzypiec, fl etu prostego, dzwonków, 
• przedstawia ruchem charakter muzyki,
• „maluje” słyszaną muzykę
• improwizuje ruchem, mimiką, gestem do słuchanej muzyki.

2.  Rozwijanie zainteresowań tanecznych Dziecko:
• aktywnie uczestniczy w pląsach i tańcach zbiorowych współczesnych, ludowych, 

narodowych,
• porusza się krokiem dostawnym i w naprzemiennych podskokach w rytm słuchanej 

muzyki,
• przedstawia muzykę tańcem z rekwizytami, np. wstążki, chustki, folie, wachlarze,
• opowiada tańcem, gestem, ruchem utwór literacki inspirowany muzyką,
• tańczy układy różnorodnych kroków zgodnie z poleceniem nauczyciela, 
• wymyśla tańce samodzielnie, w parach, w małych zespołach z wykorzystaniem 

rekwizytów,
• estetycznie porusza się w takt muzyki np. lekko, płynnie, z dbałością ruchów.
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Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do wypowiadania się poprzez 
różne techniki plastyczne i rozwijanie wrażli-
wości na kształty i kolory

Dziecko:
• nazywa kolory podstawowe i pochodne,
• nazywa niektóre kolory powstałe w wyniku zmieszania barw, np. brązowy, różowy,
• dostrzega i próbuje nazywać odcienie w obrębie danej barwy,
• rozróżnia kolory ciepłe i zimne,
• maluje różnymi rodzajami farb, m.in. tempera, akwarela, plakatowa,
• maluje na dużych i małych formatach, używając różnorodnych narzędzi, np. pędzla, 

kłębuszka waty, bibułki, gąbki,
• tworzy obraz z barwnych plam, nadaje mu tytuł,
• rysuje na różnorodnych powierzchniach, używając np. różnych rodzajów kredek, 

patyków, kredy, węgla,
• z namalowanych dowolnie kolorowych plam wydobywa kształty i komponuje z nich 

obraz,
• rysuje np. pastelami olejnymi postacie w ruchu,
• tworzy kompozycje na dany temat i według własnego pomysłu z zastosowaniem 

różnorodnych materiałów (np. stemple z ziemniaka, korków, balonów, zwitków 
bibuły, folii bąbelkowej; materiał naturalny; włóczka, nitki),

• tworzy kompozycje płaskie, liniowe, przestrzenne z zastosowaniem różnorodnych 
materiałów i nadaje im tytuł,

• tworzy różnorodne kompozycje na dany temat oraz według własnego pomysłu 
w bezpośrednim kontakcie z naturą,

• rysuje i maluje z natury,
• wykonuje rzeźby, płaskorzeźby i kompozycje z piasku, śniegu, masy solnej, papiero-

wej, plasteliny, modeliny, mas terapeutycznych i innych,
• wykonuje dzieła inspirowane muzyką,
• posługuje się w działaniach twórczych różnymi technikami,
• tworzy na różnych fakturach,
• tworzy jak najwięcej rysunków, za pomocą np. kredek tylko w trzech podstawowych 

kolorach,
• wykonuje własne eksperymenty grafi czne np.  farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem, 

kredą itp., na dużych i małych powierzchniach,
• tworzy proste i złożone znaki i nadaje im znaczenie, 
• odkrywa w tworzonych znakach i obrazach fragmenty wybranych liter i cyfr, 
• przetwarza obraz ruchowy na grafi czny i odwrotnie, np. w rytm słuchanej muzyki
• planuje rysunek na całej powierzchni kartki,
• wykonuje projekt, np. domu, pokoju, ogrodu, ubrania, wystrój mieszkania,
• nadaje tytuły stworzonym przez siebie obrazom, kompozycjom, rzeźbom.

2.  Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, 
tradycjami i obrzędami ludowymi swego 
regionu

Dziecko:
• gromadzi ilustracje, zdjęcia różnorodnych dzieł sztuki regionalnej, obrzędów ludo-

wych swego regionu,
• tworzy albumy ze zgromadzonych ilustracji, zdjęć różnorodnych dzieł sztuki regio-

nalnej, obrzędów ludowych swego regionu,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• rysuje zabytki oglądane w najbliższej okolicy, na fi lmach, ilustracjach, fotografi ach,
• współtworzy kącik regionalny, gromadzi i opisuje przedmioty związane ze sztuką, 

obrzędami, tradycjami ludowymi swego regionu,
• współtworzy dekoracje do uroczystości związanych z różnorodnymi świętami, 

np. na Wielkanoc, powitanie wiosny,
• z uwagą uczestniczy w zwiedzaniu galerii, wystaw, ekspozycji i uczestniczy w roz-

mowie na temat oglądanych dzieł,
• wykonuje prace plastyczne, inspirując się wytworami sztuki regionalnej, narodowej,
• omawia oglądane dzieła sztuki i dostrzega ich walory artystyczne,
• dokonuje oceny dzieła wykonanego przez siebie i innych,
• uczestniczy w organizacji przedsięwzięć pielęgnujących tradycje, w szczególności 

swojego regionu.

Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności rozumienia istoty zja-
wisk atmosferycznych

Dziecko:
• nazywa i ilustruje np. ruchem, niektóre zjawiska atmosferyczne, takie jak deszcz, 

śnieg, mróz, wiatr, huragan, burza, błyskawica, mgła, tęcza, 
• systematycznie prowadzi kalendarz pogody, wyjaśnia znaczenie sym boli zastosowa-

nych na obrazkach,
• podejmuje próbę wyjaśnienia zjawisk atmosferycznych, takich jak mżawka, grad, 

rosa, szron, szadź, mgła, tęcza, błyskawica, grzmot,
• określa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku,
• wyciąga wnioski z obserwacji płatków śniegu,
• eksperymentuje z piaskiem, gliną, wodą, powietrzem, śniegiem, lodem i wyciąga 

wnioski,
• w trakcie zajęć poglądowych szuka odpowiedzi na pytania typu: Jak powstaje bu-

rza? Skąd się biorą chmury? Jak powstaje deszcz? Jak powstaje śnieg? Jak powstaje 
tęcza? itp.

2.  Uświadamianie dzieciom konieczności zacho-
wania się stosownego do pogody

Dziecko:
• wyjaśnia pojęcia: susza, powódź i określa związane z nimi zagrożenia,
• wyjaśnia pojęcie ubierania się „na cebulkę” w chłodne dni, określa korzyści z tego 

płynące,
• aktywnie uczestniczy w quizie, odpowiadając na pytania: Kiedy noszę kalosze?, Kiedy 

składam, a kiedy rozkładam parasol?, Co robię, gdy pada deszcz?, Co robię, gdy pada 
śnieg?, Jak się ubieram, gdy pada deszcz?, Jak się ubieram, gdy pada śnieg?, Co zakła-
dam, gdy świeci słońce? itp.,

• ubiera się stosownie do pogody,
• segreguje ubrania według przydatności do danej pogody,
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• wyjaśnia znaczenie tkanin ubraniowych z włókien naturalnych,
• projektuje ubranie odpowiednie do danej pogody, uzasadnia swój pomysł,
• określa i wyjaśnia niebezpieczeństwa wynikające z pogody, np. lizanie sopli w mroźną 

pogodę, do tykanie językiem metalu w czasie mrozu, bieganie, ślizganie się po zamar-
zniętych zbior nikach wodnych, wbieganie w czasie upałów do zimnej wody, nadmier-
ne opalanie się, stawanie pod drzewem w czasie burzy.

Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności związanych z pozna-
waniem świata roślin

Dziecko:
• określa, opowiada i wskazuje zmiany zachodzące w przyrodzie charakterystyczne 

dla danej pory roku: jesień – zmiana barw liści i roślin, opadanie liści, coraz zimniej; 
zima – zamarzanie wody w stawie, jeziorze, sople, zawieja śnieżna; wiosna – rosną 
rośliny, przylatują ptaki, zmienna pogoda; lato – coraz cieplej, świeci słońce, długo 
przebywamy na podwórku,

• dostrzega podczas obserwacji ciekawe elementy w środowisku przyrodniczym, 
np. interesujący liść, gałązka, roślina, kamień, kawałek kory,

• gromadzi dary przyrody ożywionej i nieożywionej, nazywa je, np. kasztany, żołędzie, 
patyki, liście, kawałki kory, warzywa, owoce, grzyby, kamy ki, niektóre minerały,

• prowadzi hodowlę roślin, notuje symbolicznie swoje spostrzeżenia,
• podejmuje działania pielęgnacyjne roślin w przedszkolu i ogródku przedszkolnym, 

np. podlewanie, usuwanie suchych części roślin,
• sprawnie posługuje się wybranymi, prostymi i bezpiecznymi narzędziami ogrodniczymi, 
• szuka roślin chronionych podczas spacerów i wycieczek,
• tworzy albumy ze zgromadzonych ilustracji, własnych rysunków, zdjęć, okazów 

natu ralnych na temat „Niezwykły świat roślin”,
• wykonuje prace plastyczne na temat „Moja niezwykła roślina” i uzasadnia swój wybór.

2.  Rozwijanie umiejętności związanych z pozna-
waniem świata zwierząt

Dziecko:
• dokonuje charakterystyki wybranych zwierząt żyjących w różnych środowiskach 

dostępnych bezpośredniej i pośredniej obserwacji, np. zwierzęta żyjące w ogrodzie 
przedszkolnym, parku, lesie, gospodarstwie wiejskim, domowym, przedszkolnym 
kąciku przyrodniczym, a także w zoo,

• naśladuje sposób zachowania, poruszania się, głos wybranych zwierząt, wskazuje 
różnice i podobieństwa,

• aktywnie uczestniczy w obserwacji z wykorzystaniem lupy na temat „Mikrokosmos, 
czyli świat pod stopami”, prowadzi notatki w formie rysunków,

• z pomocą nauczyciela dba o przedszkolne zwierzęta, np. o chomika, świnkę, ślimaki, 
rybki, ptaki,

• z zaciekawieniem ogląda książki, fi lmy o zwierzętach prehistorycznych,
• opracowuje albumy, wykorzystując zgromadzone zdjęcia, ilustracje, własne rysunki, 

na temat „Zwierzęta żyjące dawno temu i dzisiaj”.
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3.  Kształtowanie postawy szacunku i ochrony 
przyrody

Dziecko:
• zachwyca się pięknem otaczającej je przyrody, wyraża swoje odczucia 

np. w formie plastycznej, teatralnej, muzycznej, słownej,
• aktywnie uczestniczy w zajęciach umożliwiających poznawanie przyrody wielozmysłowo,
• tworzy wspólnie z dorosłymi tematyczne ekspozycje przyrodnicze,
• wyjaśnia hasła: „Szanujesz wodę, szanujesz przyrodę”, „Przyrodę kochamy, więc 

jej pomagamy”, „Czyste powietrze, las i woda to przyrody uroda”,
• podaje propozycje rozwiązania problemu: „Co mogą zrobić dorośli i dzieci z górą 

śmieci?”, „Co mogą zrobić dorośli i dzieci, aby nie było tak dużo śmieci?”,
• oszczędnie korzysta z wody podczas mycia,
• osłania w ogródku przedszkolnym rośliny wrażliwe na mróz,
• porządkuje ogródek przedszkolny, np. grabi liście, spulchnia ziemię, wyrywa chwa-

sty, zbiera i segreguje z nauczycielem nasiona do wysiewu na przyszły rok, sieje, 
sadzi, podlewa rośliny,

• opiekuje się kącikiem przyrody, np. podlewa, myje, przesadza rośliny doniczkowe, 
usuwa uschnięte liście,

• czynnie chroni przyrodę wraz z nauczycielem i najbliższymi (np. segregowanie 
odpadów, „sprzątanie świata”, sadzenie roślin, pielęgnowanie roślin, dokarmianie 
ptaków, opiekowanie się zwierzętami).

Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Kształcenie umiejętności liczenia Dziecko:
• sprawnie liczy przedmioty, ustala, ile ich jest razem,
• stosuje sprawne liczenie w sytuacjach życiowych, np. dla tylu dzieci trzeba przygo-

tować tyle talerzy,
• rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,
• wskazuje i nazywa cyfry od 0 do 9 i więcej 
• liczy przedmioty, przekraczając próg dziesiątkowy,
• dostrzega rytm dziesiątkowy,
• kontynuuje liczenie od dowolnego miejsca, np. pięć, sześć,…,
• liczy przedmioty wspak, także od dowolnego miejsca,
• pokazując na palcach, liczy piątkami i dziesiątkami,
• ustala i respektuje umowy w trakcie kupna i sprzedaży w sytuacjach zabawowych,
• rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach,
• porządkuje monety i banknoty z pomocą nauczyciela lub bez pomocy,
• wyjaśnia, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym, 
• konstruuje gry z pomocą nauczyciela i samodzielnie lub zespołowo, np. gry ściganki.

2.  Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach Dziecko:
• wnioskuje o stałej liczbie elementów w zbiorze na podstawie obserwowanych 

zmian, np. zsunięcie elementów zbioru,
• ustala równoliczność zbiorów poprzez liczenie albo jednoznaczne przyporządkowa-

nie (ustawianie w pary),
• uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu kardynalnego liczby,
• porównuje liczby, stosując znaki <, >.
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3.  Rozwijanie umiejętności posługiwania się li-
czebnikami porządkowymi

Dziecko:
• dostrzega regularność układu pozycyjnego,
• układa przedmioty w szeregi, liczy, przekraczając próg dziesiątkowy, posługuje się 

nazwami liczebników,
• określa miejsce przedmiotu w rzędzie: ten jest trzeci, szósty...,
• liczy obiekty ustawione w rzędzie od początku do końca i odwrotnie oraz z dowol-

nego miejsca, licząc dalej i wspak,
• aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu porząd-

kowego liczby, np. podczas jazdy windą.

4.  Rozwijanie orientacji przestrzennej Dziecko:
• różnicuje lewą i prawą stronę własnego ciała,
• słownie ustala relacje „ja i moje otoczenie” z własnego punktu widzenia,
• rozpatruje otoczenie z punktu widzenia drugiej osoby,
• wytycza kierunki w przestrzeni od obranego przedmiotu, np. na lewo od, za przed-

miotem, z tyłu,
• orientuje się na kartce papieru: lewy brzeg, prawy, góra, dół, prawy górny róg.

5.  Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozu-
mienia rytmów

Dziecko:
• przekłada jeden rytm na drugi, np. ułożony rytm z klocków na rytm dźwiękowy 

(np. klaskanie, stukanie),
• koduje rytm na kartce papieru w postaci szlaczka,
• orientuje się, co oznaczają pojęcia wczoraj, przedwczoraj, jutro, pojutrze,
• dostrzega rytm i stałe następstwo pór roku, miesięcy, dni tygodnia, nocy i dnia,
• układa kalendarze, np. z klocków, patyczków, uwzględniając prawidłowość stałego 

następstwa pór roku, miesięcy, dni tygodnia.

6.  Kształcenie umiejętności mierzenia Dziecko:
• porównuje obiekty pod względem długości, wielkości,
• mierzy długość krokami i stopa za stopą, łokciem, dłonią, palcami,
• stosuje umiejętność mierzenia krokami i stopa za stopą, łokciem, dłonią, palcami 

w sytuacjach życiowych,
• odmierza długości klockiem, patykiem, sznurkiem w codziennych sytuacjach, wnio-

skuje o stałości długości w sytuacjach zadaniowych,
• mierzy obiekty narzędziami pomiaru długości: miarą krawiecką, linijką, taśmą mier-

niczą, miarą stolarską.

7. Kształcenie intuicji geometrycznych Dziecko:
• wyodrębnia kształty i je nazywa: kwadratowy – kwadrat, okrągły – koło, trójkątny – 

trójkąt, prostokątny – prostokąt,
• układa kompozycje z mozaiki geometrycznej, klocków, 
• ustala na poziomie intuicji, czym jest koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt,
• eksperymentuje i wypowiada się na temat efektów, np. lustrzanego odbi cia, prze-

sunięcia i obrotu fi gur geometrycznych,
• projektuje parkiety, tkaniny, tapety, mieszkania z kartoników o różnych kształtach, 

stosuje obroty i złożenia.
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Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się 
do czytania

Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia oparte na percepcji słuchowej, np. różnicuje dźwięki z otocze-

nia, głosy ptaków, innych zwierząt, dźwięki instrumentów,
• wypowiada wyrazy na podstawie usłyszanych głosek,
• dopowiada rozpoczęte wyrazy i zdania,
• opowiada o zdarzeniach z przedszkola,
• wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym, np. składa pocięte obraz-

ki, dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, dobiera przedmioty i obrazki 
do pary, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku, układa zabawki według wzoru, 
układa domino obrazkowe, zapamiętuje położenie obrazków, opowiada, co widzi 
na obrazkach,

• orientuje się na kartce papieru, np. wykonując polecenia nauczyciela: „Narysuj kółko 
w lewym górnym rogu”,

• układa krótkie zdania, 
• dzieli zdania na wyrazy,
• dzieli wyrazy na sylaby,
• dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określając, jaką głoskę słyszy w na-

głosie, śródgłosie, wygłosie,
• dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów,
• rozpoznaje obraz grafi czny głosek: mała i wielka litera drukowana, mała i wielka 

litera pisana (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku 
polskim samogłoski nosowe),

• posługuje się alfabetem ruchomym oraz innymi obrazami liter, sylab, wyrazów,
• układa wyrazy z rozsypanki literowe,
• układa z rozsypanki wyrazowej krótkie zdania,
• czyta wyrazy i krótkie proste zdania.

2.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się 
do pisania

Dziecko:
• wykonuje ćwiczenia rozwijające sprawność manualną, np. buduje, konstruuje, ukła-

da, maluje, rysuje, wycina, lepi, modeluje, majsterkuje,
• rysuje po śladzie znaki literopodobne,
• rysuje szlaczki z kształtami liter według wzoru,
• pisze litery po śladzie,
• pisze sylaby z zachowaniem poprawnego łączenia liter po śladzie,
• kreśli znaki literoppodobne,
• podejmuje próbę pisania liter, sylab, wyrazów według wzoru,
• wyjaśnia, dlaczego warto uczyć się pisania.
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3.  Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem 
warunkującym możliwość poznania ciekawych 
książek, w tym utworów literatury dziecięcej

Dziecko:
• „pisze” listy i krótkie historyjki, stosując symboliczne obrazki, znaki oraz wyrazy, 

i odczytuje takie listy otrzymane od innych dzieci,
• wykonuje książeczki obrazkowo-wyrazowe, „czyta je”,
• chętnie korzysta z księgozbioru biblioteki,
• z zainteresowaniem słucha utworów literackich, wypowiadając się na ich temat,
• tworzy żarty językowe i sytuacyjne, 
• recytuje wiersze,
• recytuje ułożone przez siebie rymowanki,
• wykonuje samodzielnie książeczki z obrazkami i prostym tekstem,
• prezentuje własne książeczki na forum grupy,
• wyjaśnia sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często 

stosowanych oznaczeń i symboli, np. na metce przy ubraniu, tabliczki informacyj-
ne na dworcu, w przedszkolu, na ulicy,

• aktywnie uczestniczy w wieloetapowym działaniu z utworem literackim metodą 
przekładu intersemiotycznego,

• wyjaśnia, dlaczego warto uczyć się czytania i pisania.

Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do uczestniczenia w życiu 
rodziny

Dziecko:
• opowiada o członkach swojej najbliższej i dalszej rodziny: mamie, tacie, siostrze, 

bracie, babci, dziadku, cioci, wujku,
• podaje adres zamieszkania,
• wykonuje samodzielnie drobne upominki dla najbliższych z okazji różnorodnych 

świąt,
• opowiada o rodzinnych tradycjach związanych z obchodami świąt, uroczystości,
• opowiada o wydarzeniach rodzinnych,
• wypowiada się szczegółowo na temat pracy rodziców, próbuje pokazać ją za po-

mocą ruchu,
• wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia,
• wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód,
• uczestniczy we wspólnych przedszkolnych zajęciach edukacyjnych z najbliższymi 

i pełni rolę gospodarza,
• pełni rolę gospodarza podczas różnorodnych uroczystości przedszkolnych z udzia-

łem rodziny,
• wymienia swoje prawa i obowiązki.
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2.  Kształtowanie postawy patriotycznej w kon-
tekście tożsamości narodowej oraz równości 
wszystkich ludzi

Dziecko:
• wskazuje na mapie i podaje nazwę swojego miasta i rzeki, nad którą leży, a także 

nazwy większych miast regionu,
• podaje nazwę ojczyzny – Polska, i stolicy – Warszawa,
• śpiewa fragment hymnu Polski, zachowując odpowiednią postawę,
• wskazuje symbole Polski: godło, fl agę,
• nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysło-

wiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim,
• wymienia ważniejsze instytucje, np. policja, straż pożarna, urząd miasta,
• orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, 

strażaka, lekarza,
• tworzy prace plastyczne inspirowane pięknem krajobrazów Polski,
• tworzy obrazy, rysując i malując w trakcie wycieczek przyrodniczych po włas nym 

regionie,
• podaje, że Polska należy do Unii Europejskiej,
• określa charakterystyczne cechy krajobrazu swojego regionu,
• określa charakterystyczne cechy krajobrazu różnych regionów Polski (góry, niziny, 

wyżyny, pojezierza, wybrzeże),
• aktywnie uczestniczy w zabawach dziecięcych charakterystycznych dla innych 

państw Unii Europejskiej,
• akceptuje w grupie dzieci innej narodowości.

Blok 16. Przygotowuję się do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1. Motywowanie do nauki języka obcego Dziecko:
• dostrzega korzyści płynące ze znajomości języków obcych,
• aktywnie słucha rymowanek, piosenek, opowiadań, bajek w języku obcym,
• reaguje w sposób niewerbalny lub werbalny na polecenia,
• aktywnie uczestniczy w wesołych zabawach słownych, muzyczno-ruchowych, 

teatralnych, plastycznych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych i innych,
• aktywnie uczestniczy w scenkach teatralnych, przedstawieniach itp.,
• aktywnie słucha historyjek, opowiadań i bajek,
• rozwiązuje niewerbalnie lub werbalnie zagadki,
• aktywnie uczestniczy w działaniach praktycznych proponowanych przez nauczycie-

la, np. wspólne pieczenie ciastek, robienie sałatki, kanapek, napojów, prowadzenie 
prostych hodowli,

• aktywnie ogląda krótkie fi lmy w obcym języku,
• prowadzi „kącik językowy” z pomocą nauczyciela i rodziców,
• aktywnie uczestniczy wraz z nauczycielem i rodzicami we wspólnych zajęciach 

prowadzonych w języku obcym, 
• powtarza słowa i krótkie zwroty,
• powtarza rymowanki, wierszyki w danym języku,
• wypowiada słowa i krótkie zdania w języku obcym,
• odpowiada krótko na proste pytania,
• śpiewa rymowanki i piosenki,
• nazywa wybrane rzeczy w języku obcym.
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Blok 17. Przygotowuję się do posługiwania się językiem mniejszości narodowej 
lub etnicznej lub językiem regionalnym kaszubskim

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do posługiwania się językiem 
mniejszości narodowej lub etnicznej lub języ-
kiem regionalnym kaszubskim

Dziecko:
• podaje, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy,
• rozpoznaje godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej,
• dostrzega, że są osoby posługujące się innym językiem, 
• dostrzega elementy podobne i wspólne dla własnej i innej kultury i je nazywa,
• dostrzega wspólne, akceptowane przez większość uniwersalne wartości,
• dostrzega, że wszyscy mają równe prawa do zabawy i nauki, 
• aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z pielęgnowaniem danych tradycji 

i zwyczajów,
• aktywnie ogląda krótkie fi lmy dotyczące własnej kultury, historii, tradycji itp.,
• aktywnie uczestniczy w wielokulturowych zabawach integracyjnych
• inicjuje wielokulturowe zabawy integracyjne
• wraz z nauczycielem i rodzicami prowadzi „kącik kulturowy”, podaje własne pomysły,
• aktywnie słucha rymowanek i krótkich piosenek w języku mniejszości narodowej lub 

etnicznej, lub języku regionalnym,
• powtarza rymowanki i krótkie piosenki w języku mniejszości narodowej lub etnicz-

nej, lub języku regionalnym kaszubskim
• reaguje w sposób niewerbalny lub werbalny na polecenia wydawane w języku 

mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym kaszubskim,
• aktywnie uczestniczy w różnorodnych wesołych zabawach słownych, muzyczno -

-ruchowych, plastycznych, teatralnych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych i innych 
prowadzonych w danym języku,

• aktywnie uczestniczy w scenkach teatralnych, przedstawieniach prowadzonych 
w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języku regionalnym kaszubskim,

• aktywnie słucha historyjek, opowiadań, bajek w danym języku,
• aktywnie ogląda krótkie fi lmy w danym języku,
• rozwiązuje niewerbalnie lub werbalnie zagadki,
• aktywnie uczestniczy w działaniach praktycznych proponowanych przez nauczycie-

la, np. wspólne pieczenie ciastek, robienie sałatki, kanapek, napojów, prowadzenie 
prostych hodowli itd.

UWAGA!!!
„Podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej i etnicznej dzieci nale cych do mniejszo ci narodowej dokonuje 
si  w trakcie edukacji przedszkolnej realizowanej zgodnie z podstaw  programow  wychowania przedszkolnego bez 
wprowadzania dodatkowych zaj  nauczania j zyka mniejszo ci, a jedynie przez realizacj  programu wychowania 
przedszkolnego w sposób dwuj zyczny. Proporcje mi dzy czasem zaj  prowadzonych w j zyku mniejszo ci lub re-
gionalnym i zaj  prowadzonych w j zyku polskim zale  od wyboru sposobu nauczania j zyka. Mo liwe jest: 
• prowadzenie zaj  przedszkolnych w j zyku mniejszo ci lub regionalnym;
• prowadzenie zaj  w sposób dwuj zyczny – w j zyku polskim i mniejszo ci lub j zyku regionalnym (w równych 

proporcjach czasowych);
• prowadzenie zaj  w j zyku polskim, przy czym cz  tych zaj  w wymiarze 4 godzin (zegarowych) tygodniowo 

prowadzona jest w j zyku mniejszo ci lub regionalnym.

(…) Nauczanie j zyka mniejszo ci, j zyka regionalnego, w asnej historii i kultury oraz geogra  i pa stwa, z którego 
obszarami kulturowymi uto samia si  mniejszo  narodowa odbywa si  na podstawie programów nauczania do-
puszczonych do u ytku w szkole przez dyrektora szko y” (Gra yna P oszajska, l ski Kongres O wiaty – materia y 
szkoleniowe, Katowice 2014).
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POTRAFIĘ TAK WIELE, ALE MOGĘ I CHCĘ WIĘCEJ

Priorytetowym zadaniem zreformowanego systemu o wiaty jest znajdowanie drogi do zaspokajania potrzeb edu-
kacyjnych wszystkich dzieci. Zw aszcza zwraca si  uwag  na te o tzw. potrzebach edukacyjnych – wymagaj cych 
w procesie kszta cenia warunków odpowiadaj cych ich indywidualnym mo liwo ciom. Do grupy tej zalicza si  dzieci:
• ze specy  cznymi trudno ciami w uczeniu si ,
• niepe nosprawne umys owo i  zycznie,
• szczególnie uzdolnione.
U dzieci w wieku przedszkolnym mo na zaobserwowa  ró nice indywidualne. Dotycz  one w szczególno ci bystro ci 
umys u, pomys owo ci, szybko ci i atwo ci wykonywania ró nych dzia a , oryginalno ci. Ró nice okre la si  mianem 
zdolno ci (w psychologii mówi si  o zdolno ciach ogólnych – inteligencja, oraz kierunkowych – np. matematyczne, 
muzyczne i twórczych – np. znajdywanie oryginalnych rozwi za , podawanie i realizowanie pomys ów). Przeprowa-
dzona diagnoza gotowo ci szkolnej dostarcza nam informacji na temat zdolno ci danego dziecka. Wyj tkowe cechy 
indywidualne zwane „nadpobudliwo ciami” s  zachowaniami prawid owymi i nale y je wzi  pod uwag , wspieraj c 
rozwój dziecka.
Psycholodzy wskazuj  ró ne rodzaje nadpobudliwo ci:
• Nadpobudliwo  intelektualna. Charakteryzuje si  ogromn  liczb  zadawanych pyta  kierowanych do doro-

s ych. Mog  by  one zaskakuj ce, czasem irytuj ce, szczególne. Dodatkowo dziecko oczekuje wyczerpuj cej, 
natychmiastowej od powiedzi.

• Nadpobudliwo  wyobra eniowa. Dziecko tworzy swój wewn trzny wiat, pos uguj c si  sobie tylko znanym j -
zykiem, u ywa swoistych, ró nych, dziwnych gestów. yj c niejako w swoim wiecie, rozmawia z niewidzialnymi 
osobami, istotami, swoimi przyjació mi. Na pozór takie zachowanie mo e wydawa  si  dziwne, nawet patolo-
giczne, ale w wypadku dziecka zdrowego jest to zachowanie prawid owe.

• Nadpobudliwo  emocjonalna. Dziecko przejawia nadmierne, wyolbrzymione reakcje emocjonalne. Bardzo cz sto 
takie zachowanie jest niepokoj ce dla innych i nagannie lub zbyt powa nie odbierane przez otoczenie, co krzywdzi 
dzieci zdolne. One, tak jak inne dzieci, potrzebuj  mi o ci, cierpliwo ci i zrozumienia.

• Nadpobudliwo  zmys owo-sensoryczna. Objawia si  nadmiern  ekspresj , sk onno ci  do uczule , reakcji skór-
nych na stres. Odbierana jest najcz ciej jako nadpobudliwo  ruchowa.

• Nadpobudliwo  psychomotoryczna. Charakteryzuje si  cz stym brakiem skupienia, dekoncentracj  uwagi spowo-
dowan  tym, e umys  dziecka zdolnego pracuje nieustannie na wysokich obrotach. W g owie dziecka k bi si  wiele 
my li i tematów. Tej intensywno ci pracy umys u nie dostrzega si  na zewn trz, gdy  dziecko zdolne ma podzielno  
uwagi.

Jak zatem stymulowa  rozwój dziecka obdarzonego wspania ymi cechami, takimi jak umiej tno  wnioskowania, 
szybkie tempo my lenia, wietna pami , zainteresowanie prowadzeniem obserwacji, oryginalno , zainteresowania 
czytelnicze, ch  rozwi zywania problemów, a tak e wyj tkowa ciekawo  wiata? Oczywi cie nale y wspiera  uzdol-
nienia wyró niaj cych si  dzieci. Jednocze nie jednak trzeba pracowa  z grup , tak by wszystkie dzieci mia y mo li-
wo  rozwijania swoich talentów. W ka dym cz owieku bowiem tkwi co  wspania ego, indywidualnego, co zas uguje 
na zainteresowanie i kszta towanie.
Zadania nauczyciela w pracy stymuluj cej rozwój dziecka to przede wszystkim:
• stworzenie przyjaznej atmosfery wychowawczej, okazanie ciep a i zrozumienia,
• budowanie w dziecku poczucia w asnej warto ci,
• motywowanie do podejmowania trudnych zada ,
• motywowanie do korzystania z innych pomys ów w celu ulepszania, mody  kowania i tworzenia nowych,
• dostarczanie róde  i materia ów, aby dziecko „nauczy o si  uczy ”, rozwija o swoj  wyobra ni  i mo liwo ci twórcze,
• niezaw anie ram czasowych, nieponaglanie dziecka w trakcie wykonywania zada , zapewnienie optymalnych wa-

runków do dzia a  twórczych,
• zach canie do ko czenia, omówienia i eksponowania czy te  dalszego wykorzystania prac,
• zach canie do coraz bardziej szczegó owego przedstawienia, opracowania, upi kszania swego dzie a,
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• chwalenie ciekawych pomys ów i indywidualno ci, akceptowanie ich i zachwycanie si  nimi,
• piel gnowanie oryginalno ci, niepowtarzalno ci, nietypowo ci,
• pozwolenie na szukanie b dów, odkrywanie ich, poprawianie, ulepszanie,
• rozwijanie wy szych procesów poznawczych w zaj ciach, które zwi kszaj  wiedz , rozumienie, zastosowanie, ana-

liz , syntez  i ocen ,
• proponowanie zada , wymagaj cych rozwi zywania problemów,
• uczenie umiej tno ci argumentacji, udowadniania swoich racji.

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

Treści rozszerzające

(U atwiaj  indywidualne podej cie do dzieci szybciej rozwijaj cych si , zdolnych, dostosowanie dzia a  do ich 
wi kszych potrzeb i mo liwo ci. Poni ej podane s  propozycje niektórych umiej tno ci mo liwych do osi gni cia 
przez dzieci o wi kszych mo liwo ciach).

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) zg asza potrzeby  zjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynno ci higieniczne; 
 2) wykonuje czynno ci samoobs ugowe: ubieranie si  i rozbieranie, w tym czynno ci precyzyjne, np. zapinanie guzi-

ków, wi zanie sznurowade ; 
 3) spo ywa posi ki z u yciem sztu ców, nakrywa do sto u i sprz ta po posi ku; 
 4) komunikuje potrzeb  ruchu, odpoczynku itp.; 
 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, na ladowczych, z przyborami lub bez nich; 

wykonuje ró ne formy ruchu: bie ne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 
 6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuj c zabawki, materia y u ytkowe, w tym materia  

naturalny; 
 7)  wykonuje czynno ci, takie jak: sprz tanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedn  r k  i obur cz, ma ych 

przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukszta towanych chwytów d oni, u ywa chwytu pisarskiego pod-
czas rysowania, kre lenia i pierwszych prób pisania; 

 8) wykonuje podstawowe wiczenia kszta tuj ce nawyk utrzymania prawid owej postawy cia a; 
 9) wykazuje sprawno  cia a i koordynacj  w stopniu pozwalaj cym na rozpocz cie systematycznej nauki czynno ci 

z o onych, takich jak czytanie i pisanie

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

•  Blok  2.  Jestem samodzielny, dbam o higien , ad i porz dek
•  Blok  5.  Dbam o zdrowie i sprawno   zyczn
•  Blok  10.  Interesuj  si  technik , konstruuj  i ciesz  si , e potra   to zrobi
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Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego 
zachowania

Dziecko:
• precyzyjnie samodzielnie wykonuje czynności z zakresu higieny osobistej,
• precyzyjnie serwuje posiłki, np. nalewa zupę z wazy do talerza, podaje zupę w tale-

rzu na stół, nakłada ziemniaki, surówkę, mięso,
• precyzyjnie posługuje się sztućcami,
• sprawnie, w szybkim tempie ubiera się i rozbiera,
• precyzyjnie, w szybkim tempie składa swoje ubranie, np. strój gimnastyczny, i odkła-

da je na miejsce,
• chętnie pomaga innym z własnej inicjatywy,
• doskonale orientuje się w pomieszczeniach przedszkolnych i udziela wskazówek 

innym dzieciom.

2.  Wyrabianie dbałości o ład i porządek Dziecko:
• motywuje inne dzieci do dbałości o swoją i cudzą własność,
• dekoruje wraz z dorosłym i innymi dziećmi salę przedszkolną,
• precyzyjnie nakrywa do stołu z zachowaniem zasad higieny,
• uczy inne dzieci, aby oddawały nauczycielowi, pracownikowi przedszkola rzeczy 

znalezione.

Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fi zyczną

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do dbałości o swoje zdrowie Dziecko:
• szczegółowo określa zasady zdrowego trybu życia, 
• precyzyjnie określa, co sprzyja dobrej zabawie, nauce i wypoczynkowi,
• motywuje inne dzieci do uczestniczenia w różnych formach wypoczynku, relaksu, 

wyjaśnia ich znaczenie dla zdrowia.

2.  Motywowanie do dbałości o sprawność 
fi zyczną

Dziecko:
• z ogromną łatwością i chęcią adaptuje się do wszystkich rodzajów zajęć sporto-

wych i rekreacyjnych,
• wykazuje doskonałe rozeznanie taktyczne w wybranych grach i dyscyplinach 

sportowych,
• aranżuje ćwiczenia i zabawy ruchowe z dziećmi,
• motywuje inne dzieci do uczestnictwa w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach 

gimnastycznych prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym, parku, sali gimnastycz-
nej, na boisku.

Blok 10. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie zainteresowań technicznych Dziecko:
• uruchamia w obecności nauczyciela urządzenia techniczne, zabawki, 
• szczegółowo opisuje uruchamia w obecności nauczyciela urządzenia techniczne, zabawki, 
• demonstruje innym właściwe posługiwanie się prostymi narzędziami, takimi jak 

młotek, śrubokręt, klucz, podczas majsterkowania,



Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego

AUTORKA: Iwona Broda

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017101

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• aranżuje zabawy umożliwiające poznanie różnych środków lokomocji,
• wykazuje duże zainteresowanie nowinkami technicznymi, nowymi technologiami,
• w sposób szczegółowy wskazuje różnice między urządzeniami dawnymi a współczesnymi,
• podaje pomysły na ulepszenie istniejących już urządzeń, np. w gospodarstwie do-

mowym, w przedszkolu, różnych rodzajach przemysłu,
• buduje lub konstruuje z różnorodnych udostępnionych materiałów skomplikowane 

budowle, maszyny, urządzenia.

2.  Inspirowanie do działań konstrukcyjnych Dziecko:
• buduje np. dom marzeń lub inną budowlę według własnego pomysłu lub wspólnego 

projektu, jednocześnie szczegółowo opisując kolejne etapy budowy, niezwykłe 
cechy oraz zalety tej budowli,

• motywuje inne dzieci do współtworzenia ciekawych konstrukcji i ulepszania już 
istniejących,

• z dumą prezentuje swoje dzieła, którym nadaje ciekawe nazwy związane z ich prze-
znaczeniem, wyglądem itd.,

• cieszy się z wykonanego zadania, zachęca innych do swojej pasji.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.  
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzi  sobie z ich prze ywaniem;
 2) szanuje emocje swoje i innych osób;
 3) prze ywa emocje w sposób umo liwiaj cy mu adaptacj  w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej 

grupie starszych dzieci, a tak e w nowej grupie dzieci i osób doros ych;
 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, u ywaj c charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 5) rozstaje si  z rodzicami bez l ku, ma wiadomo , e rozstanie takie bywa d u sze lub krótsze;
 6) rozró nia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma wiadomo , e odczuwaj  i prze ywaj  je wszyscy 

ludzie;
 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdra a swoje w asne strategie, wspierane przez 

osoby doros e lub rówie ników;
 8) zauwa a, e nie wszystkie prze ywane emocje i uczucia mog  by  podstaw  do podejmowania natychmiastowego 

dzia ania, panuje nad nieprzyjemn  emocj , np. podczas czekania na w asn  kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 9) wczuwa si  w emocje i uczucia osób z najbli szego otoczenia;
10) dostrzega, e zwierz ta posiadaj  zdolno  odczuwania, przejawia w stosunku do nich yczliwo  i trosk ;
11) dostrzega emocjonaln  warto  otoczenia przyrodniczego jako ród a satysfakcji estetycznej.

III Spo eczny obszar rozwoju dziecka
Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) przejawia poczucie w asnej warto ci jako osoby, wyra a szacunek wobec innych osób i przestrzegaj c tych war-

to ci, nawi zuje relacje rówie nicze; 
 2) odczuwa i wyja nia swoj  przynale no  do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy ch opców, grupy dziew-

czynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej; 
 3) pos uguje si  swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; 
 4) u ywa zwrotów grzeczno ciowych podczas powitania, po egnania, sytuacji wymagaj cej przeproszenia i przyj -

cia konsekwencji swojego zachowania; 
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 5) ocenia swoje zachowanie w kontek cie podj tych czynno ci i zada  oraz przyj tych norm grupowych; przyjmuje, 
respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, wspó dzia a z dzie mi w zabawie, pracach u ytecznych, podczas 
odpoczynku; 

 6) nazywa i rozpoznaje warto ci zwi zane z umiej tno ciami i zachowaniami spo ecznymi, np. szacunek do dzieci 
i doros ych, szacunek do ojczyzny, yczliwo  okazywana dzieciom i doros ym – obowi zkowo , przyja , 
rado ; 

 7) respektuje prawa i obowi zki swoje oraz innych osób, zwracaj c uwag  na ich indywidualne potrzeby; 
 8) obdarza uwag  inne dzieci i osoby doros e; 
 9) komunikuje si  z dzie mi i osobami doros ymi, wykorzystuj c komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyra a swoje 

oczekiwania spo eczne wobec innego dziecka, grupy. 

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

•  Blok 1. Znam swoje prawa i obowi zki. Akceptuj  siebie. Zgodnie bawi  si  z innymi
•  Blok 6. Dbam o bezpiecze stwo swoje i innych

Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Akceptuję siebie. Zgodnie bawię się z innymi

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.   Motywowanie do zgodnego udziału w życiu 
grupy przedszkola

Dziecko:
• porządkuje swoją szafkę i salę bez przypominania, jednocześnie motywuje inne dzieci,
• przestrzega zasad i norm moralnych panujących w grupie i przypomina je innym,
• aranżuje zabawy kształtujące postawę np. zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, 

współczucia, troskliwości,
• kontroluje wyrażanie emocji,
• adekwatnie do sytuacji wyraża swoje emocje pozytywne i negatywne,
• kieruje się podczas dokonywania wyboru wymogami danej sytuacji oraz wymogami 

zawartymi w normach moralnych, np. w kodeksie przedszkolaka,
• aranżuje zabawy relaksacyjne.

2.  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sy-
tuacjach życiowych

Dziecko:
• inicjuje rozmowę z dorosłym na temat postępowania w różnych sytuacjach życiowych,
• przekazuje precyzyjnie rodzicom informacje lub polecenia otrzymane od nauczycie-

la bez przypominania, że należy to zrobić,
• zgłasza dorosłemu i szczegółowo opisuje szczegółowo zauważoną dolegliwość lub 

problem innego dziecka.

Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności zapewniających bez-
pieczeństwo sobie i innym

Dziecko:
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zachowania ostrożności względem 

nieznanych roślin i zwierząt, przypomina o nich innym dzieciom, 
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zakazu zabawy zapałkami, 

lekarstwa mi i środkami chemicznymi, przypomina o nich innym dzieciom, 
• przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie, przypomi-

na o nich innym dzieciom,
• przedstawia informacje o skutkach nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• stosuje się do umów, znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, 
służących bezpieczeństwu dzieci, 

• motywuje inne dzieci do ich przestrzegania umów, sygnałów umownych stosowa-
nych przez nauczyciela, służących bezpieczeństwu.

2.  Uświadamianie dzieciom konieczności prze-
strzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji 
zagrożenia

Dziecko:
• podaje z pamięci wszystkie numery alarmowe,
• potrafi  w sytuacji zagrożenia reagować adekwatnie do problemu.

3.  Przygotowanie dzieci do właściwego zachowa-
nia się w ruchu ulicznym

Dziecko:
• rozróżnia wiele znaków drogowych, wyjaśnia ich znaczenie,
• właściwie zachowuje się na skrzyżowaniu i podczas przechodzenia przez ulicę 

bez przypominania zasad bezpieczeństwa przez nauczyciela.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Dziecko ko cz ce wychowanie przedszkolne:
 1) wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  komunika-

tów pozawerbalnych: ta ca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, 
mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materia u naturalnego; 

 2) wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  j zyka mówio-
nego, pos uguje si  j zykiem polskim w mowie zrozumia ej dla dzieci i osób doros ych, mówi p ynnie, wyra nie, 
rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i g o ne d wi ki mowy, rozró nia g oski na pocz tku i ko cu w wybra-
nych prostych fonetycznie s owach; 

 3) odró nia elementy wiata  kcji od realnej rzeczywisto ci; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od 
 kcyjnych; 

 4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkry , odczytuje krótkie wyra-
zy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotycz ce tre ci znajduj cych zastosowanie 
w codziennej aktywno ci; 

 5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, obja nia kolejno  zdarze  w prostych historyj-
kach obrazkowych, uk ada historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, uk ada i rozwi zuje zagadki; 

 6) wykonuje w asne eksperymenty j zykowe, nadaje znaczenie czynno ciom, nazywa je, tworzy arty j zykowe 
i sytuacyjne, uwa nie s ucha i nadaje znaczenie swym do wiadczeniom; 

 7) eksperymentuje rytmem, g osem, d wi kami i ruchem, rozwijaj c swoj  wyobra ni  muzyczn ; s ucha, odtwarza 
 tworzy muzyk , piewa piosenki, porusza si  przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. 
dynamiki, tempa i wysoko ci d wi ku oraz wyra a j  ruchem, reaguje na sygna y, muzykuje z u yciem instrumen-
tów oraz innych róde  d wi ku; piewa piosenki z dzieci cego repertuaru oraz atwe piosenki ludowe; ch tnie 
uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyra a emocje i zjawiska pozamuzyczne ró nymi rodkami aktywno ci 
muzycznej; aktywnie s ucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pie ni, np. wa ne dla wszystkich 
dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczysto ci narodowych (hymn narodowy), 
potrzebne do organizacji uroczysto ci np. Dnia Babci i Dziadka, wi ta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) 
 inne; w skupieniu s ucha muzyki; 

 8) wykonuje w asne eksperymenty gra  czne farb , kredk , o ówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i z o one znaki, 
nadaj c im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kre li wybrane litery i cyfry na g adkiej 
kartce papieru, wyja nia sposób powstania wykre lonych, narysowanych lub zapisanych kszta tów, przetwarza 
obraz ruchowy na gra  czny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku gra  cznego, 
litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, okre la kierunki i miejsca na kartce papieru; 

 9) czyta obrazy, wyodr bnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajduj ce si  w otoczeniu, wyja nia ich 
znaczenie; 
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10) wymienia nazw  swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (god o,  aga, hymn), nazywa wybra-
ne symbole zwi zane z regionami Polski ukryte w podaniach, przys owiach, legendach, bajkach, np. o smoku 
wawelskim, orientuje si , e Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej; 

11) wyra a ekspresj  twórcz  podczas czynno ci konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrze , nadaj c 
znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, okre la ich po o enie, liczb , kszta t, wielko , ci ar, porównuje 
przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybran  cech ; 

12) klasy  kuje przedmioty wed ug: wielko ci, kszta tu, koloru, przeznaczenia, uk ada przedmioty w grupy, szeregi, 
rytmy, odtwarza uk ady przedmiotów i tworzy w asne, nadaj c im znaczenie, rozró nia podstawowe  gury geo-
metryczne (ko o, kwadrat, trójk t, prostok t); 

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru d ugo ci przedmiotów, wykorzystuj c np. d o , stop , but; 
14) okre la kierunki i ustala po o enie przedmiotów w stosunku do w asnej osoby, a tak e w stosunku do innych 

przedmiotów, rozró nia stron  lew  i praw ; 
15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porz dkowych, wicze  i wykonywania innych czynno ci, 

pos uguje si  liczebnikami g ównymi i porz dkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczaj ce liczby od 0 do 10, ekspery-
mentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji u ytkowej, liczy obiekty, 
odró nia liczenie b dne od poprawnego; 

16) pos uguje si  w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynno ci poj ciami dotycz cymi nast pstwa czasu np. 
wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesi cy; 

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nomina ach, porz dkuje je, rozumie, do czego s u  pieni dze 
w gospodarstwie domowym; 

18) pos uguje si  poj ciami dotycz cymi zjawisk przyrodniczych, np. t cza, deszcz, burza, opadanie li ci z drzew, 
sezonowa w drówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotycz cymi ycia zwierz t, ro lin, ludzi 
w rodowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, zió ; 

19) podejmuje samodzieln  aktywno  poznawcz  np. ogl danie ksi ek, zagospodarowywanie przestrzeni w asnymi 
pomys ami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.; 

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbli szego otoczenia, wyja nia, czym zajmuje si  osoba 
wykonuj ca dany zawód; 

21) rozumie bardzo proste polecenia w j zyku obcym nowo ytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. 
muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; u ywa wyrazów i zwrotów maj cych zna-
czenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynno ci; powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa 
piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy s  wspierane np. 
obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimik , gestami; 

22) reaguje na proste polecenie w j zyku mniejszo ci narodowej lub etnicznej, u ywa wyrazów i zwrotów maj cych 
znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa pio-
senki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizy-
tem, gestem; zna god o (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej; 

23) reaguje na proste polecenie w j zyku regionalnym – kaszubskim, u ywa wyrazów i zwrotów maj cych znaczenie 
w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, piewa piosenki; 
rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, 
gestem, zna god o (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej 

Program „Od przedszkolaka do pierwszaka”

•  Blok  3.  Mówi  coraz wyra niej, panuj  nad swoim g osem, rozumiem si  z innymi
•  Blok  4.  Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
•  Blok  7.  Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
•  Blok  8.  Lubi  piewa , lubi  ta czy
•  Blok  9.  Wypowiadam si  przez ró ne dzia ania plastyczne
•  Blok  11.  Obserwuj  pogod  i wiem, jak si  zachowa , aby by o bezpiecznie
•  Blok  12.  Jestem cz ci  przyrody, szanuj  ro liny i zwierz ta
•  Blok  13.  Lubi  matematyk  i rozumiem coraz wi cej
•  Blok  14.  Chc  czyta  i pisa  – lubi  to
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•  Blok  15.  Kocham swoj  rodzin , miejscowo , swój kraj
•  Blok  16.  Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym
•  Blok 17.   Przygotowuj  si  do pos ugiwania si  j zykiem mniejszo ci narodowej lub etnicznej lub j zykiem regional-

nym kaszubskim

Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie wrażliwości słuchowej Dziecko:
• powtarza bezbłędnie usłyszany rytm o różnym stopniu trudności,
• powtarza poprawnie usłyszany fragment melodii,
• gra usłyszaną melodię, np. na dzwonkach chromatycznych,
• określa w wyczerpujący sposób własne wrażenia po wysłuchaniu np. utworu muzyki 

klasycznej.

2.  Ćwiczenie oddechu Dziecko:
• precyzyjnie wykonuje ćwiczenia oddechowe, naśladując nauczyciela.

3.  Usprawnianie narządów  artykulacji Dziecko:
• precyzyjnie wykonuje ćwiczenia artykulacyjne, naśladując nauczyciela,
• aranżuje zabawy dźwiękonaśladowcze,
• z własnej inicjatywy recytuje na forum grupy krótkie wierszyki, rymowanki z różnym 

natężeniem głosu według własnego pomysłu.

4.  Rozwijanie umiejętności porozumiewania się Dziecko:
• zgłasza swoje potrzeby nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola, 

mo tywuje inne dzieci do zgłaszania swoich potrzeb nauczycielowi lub innemu pra-
cownikowi przedszkola, 

• mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fl eksyjnym 
i składniowym,

• porusza ważne dla niego sprawy, formułując dłuższe wypowiedzi, 
• oczekuje wyjaśnienia trudnych dla niego spraw,
• zgodnie wykonuje w parze z innym dzieckiem lub w małym zespole powierzone 

zadanie, szukając ulepszeń,
• motywuje inne dzieci do rozmowy, zadawania pytań, zgłaszania potrzeb.

Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom 
określanie wyniku dodawania i odejmowania 
oraz dostrzegania efektu zmiany

Dziecko:
• wyznacza w pamięci sumę i różnicę w wyniku dodawania lub odejmowania przed-

miotów w trakcie czynności zadaniowych i zabaw aranżowanych przez nauczyciela,
• sprawnie rachuje w trakcie gier i zabaw,
• analizuje zadanie,
• przedstawia rozwiązanie zadania w formie matematycznej z użyciem liczb i znaków, 

np. 2 +3 = 5, lub wykonuje obliczenia w pamięci, 
• układa zadania samodzielnie,
• konstruuje gry i wyjaśnia ich zasady.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

2.  Rozwijanie umiejętności klasyfi kowania 
przedmiotów

Dziecko:
• segreguje przedmioty ze względu na posiadane cechy, jednocześnie defi niuje przed-

miot przez wymienianie jego cech,
• dokonuje zróżnicowanych pod względem trudności klasyfi kacji przedmiotów, biorąc 

pod uwagę wybrane cechy,
• grupuje słowa według podanej reguły, np. rodzinę wyrazów, wy mienia słowa okre-

ślające kolory.

3.  Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przy-
czynowo-skutkowych i umożliwienie przewi-
dywania następstw

Dziecko:
• opowiada przebieg znanych sytuacji i stara się powiedzieć, co można zrobić lepiej,
• szuka rozwiązań trudnych sytuacji,
• planuje kolejność czynności wykonywanych podczas realizacji zadania podanego przez 

nauczyciela.

Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Budzenie zainteresowania sztuką teatralną Dziecko:
• inicjuje zabawy teatralne, pantomimiczne, wykorzystując rekwizyty i przebrania oraz 

muzykę i efekty dźwiękowe,
• motywuje inne dzieci do udziału w przygotowaniach do przedstawień 

przedszkolnych,
• angażuje inne dzieci do różnorodnych zabaw teatralnych,
• tworzy albumy związane z teatrem, korzystając z dostarczonych przez nauczyciela 

różnorodnych źródeł i materiałów.
• wykonuje elementy scenografi i do przedstawień przedszkolnych, 
• wykonuje elementy kostiumów teatralnych, 
• wykonuje proste rekwizyty teatralne, 
• wykonuje proste kukiełki lub pacynki i wykorzystuje w przedstawieniach przedszkolnych.

2.  Kształtowanie postawy kulturalnego widza Dziecko:
• motywuje inne dzieci do kulturalnego zachowania się, np. w teatrze, kinie, na kon-

cercie, na przedstawieniu, uroczystości.

Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie zainteresowań muzycznych Dziecko:
• dobiera melodię do wierszyków, rymowanek,
• tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ru-

chowe do muzyki,
• gra na instrumentach perkusyjnych „w ruchu” w przedszkolnej orkiestrze,
• gra krótkie, proste utwory na instrumentach, np. na dzwonkach chromatycznych, 

pianinie,
• tworzy muzykę, grając na instrumentach i różnych przedmiotach, włączając inne 

dzieci do własnej orkiestry,
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

• improwizuje ruchem, mimiką, gestem muzykę własną i usłyszaną,
• odtwarza precyzyjnie usłyszaną muzykę,
• interesuje się historią muzyki.

2.  Rozwijanie zainteresowań tanecznych Dziecko:
• inicjuje pląsy i tańce do różnorodnej muzyki,
• podejmuje próbę tańca baletowego,
• tańczy z łatwością własne układy różnorodnych kroków,
• motywuje inne dzieci do przedstawiania muzyki ruchem ze wstążkami, chustkami,
• gromadzi informacje: zdjęcia, obrazki związane z różnorodnymi formami tańca.

Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do wypowiadania się poprzez 
różne techniki plastyczne i rozwijanie wrażli-
wości na kształty i kolory

Dziecko:
• tworzy swobodne, niekonwencjonalne kolorowe kompozycje różnorodnymi tech-

nikami,
• opowiada szczegółowo o swoim dziele,
• wykazuje się oryginalnością w doborze tematów, technik, kompozycji czy materia-

łów do swojego dzieła,
• tworzy obrazy – miniaturki, stosując różne techniki plastyczne,
• tworzy obrazy na wykonanych własnoręcznie różnych fakturach,
• podaje nazwy kolorów, które należy zmieszać, aby powstał kolor: zielony, pomarań-

czowy, różowy, brązowy, fi oletowy,
• wykazuje się dużą wrażliwością na piękno.

2.  Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tra-
dycjami i obrzędami ludowymi swego regionu

Dziecko:
• chętnie ocenia dzieła sztuki, dostrzega ich walory artystyczne,
• z zainteresowaniem gromadzi wszelkie informacje, ilustracje, albumy z dziełami 

sztuki, zachęca innych do swojej pasji.

Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie rozumienia istoty zjawisk 
atmosferycznych

Dziecko:
• wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku,
• interesuje się meteorologią,
• gromadzi informacje na temat zjawisk atmosferycznych,
• wykonuje wraz z nauczycielem ministację meteorologiczną

2.  Uświadamianie dzieciom konieczności zacho-
wania się stosownego do pogody

Dziecko:
• tworzy z pomocą nauczyciela „Kalendarz zasad zachowania się stosownie do pogo-

dy” i wyjaśnia te zasady,
• podaje swoje pomysły na bezpieczne zachowanie się stosownie do pogody,
• z własnej inicjatywy śledzi zmiany pogodowe.
• dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat obserwowalnych zmian pogody.
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Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Rozwijanie umiejętności związanych z pozna-
waniem świata roślin

Dziecko:
• dokładnie wyjaśnia sens stosowania opakowań ekologicznych, segregowania śmieci, 

oszczędzania wody, ochrony lasów, pomagania zwierzętom itp., jednocześnie po-
dejmuje te działania,

• szuka rozwiązania problemu „Jak zapobiegać niszczeniu przyrody przez człowieka?” 
(np. wypalaniu łąk, zaśmiecaniu przyrody i niszczeniu przyrody, zatruwaniu wody, 
nadmiernemu hałasowi, kłusownictwu).

2.  Rozwijanie umiejętności związanych z pozna-
waniem świata zwierząt

Dziecko:
• wyróżnia zwierzęta typowe dla wybranych regionów Polski,
• rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne, 
• podaje nazwy niektórych zwierząt egzotycznych
• rozróżnia podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, 

płuca, żołądek),
• uzasadnia swój wybór podczas tworzenia albumu na temat „Niezwykłe zwierzęta”,
• uzasadnia swój wybór podczas tworzenia pracy plastycznej na temat „Najbardziej 

niezwykłe zwierzę”.

Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Kształcenie umiejętności liczenia Dziecko:
• liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100,
• orientuje się w znajomości monet i banknotów znajdujących się w aktualnym obiegu,
• wykonuje łatwe obliczenia pieniężne,
• układa samodzielnie gry i wyjaśnia ich zasady innym.

2.  Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach Dziecko:
• wyodrębnia podzbiory danego zbioru, np. w zbiorze warzyw podzbiorami są mar-

chewki, ogórki, działając na konkretach i obrazując grafi cznie,
• klasyfi kuje zbiory według wzrastającej lub malejącej liczby ich elementów,
• określa część wspólną dwóch zbiorów, działając na konkretach i obrazując grafi cznie.

3.  Rozwijanie umiejętności posługiwania się li-
czebnikami porządkowymi

Dziecko:
• układa przedmioty w szeregi, liczy do stu (100), nazywając liczebniki,
• wymyśla zabawy ułatwiające poznanie aspektu porząd kowego liczby.

4.  Rozwijanie orientacji przestrzennej Dziecko:
• określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, 

dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji.

5.  Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozu-
mienia rytmów

Dziecko:
• przekłada jeden rytm o podwyższonym stopniu trudności na drugi,
• odtwarza obserwowane sekwencje ruchowe,
• odczytuje wskazania zegara.
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Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

6.  Kształcenie umiejętności mierzenia Dziecko:
• mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz 

odległości,
• posługuje się jednostkami miary: milimetr, centymetr, metr.

7.  Kształcenie intuicji geometrycznych Dziecko:
• rozpoznaje fi gury geometryczne ułożone w różny sposób i zachodzące na siebie,
• rozpoznaje fi gury geometryczne płaskie i przestrzenne i podaje ich nazwy: kwadrat, 

koło, trójkąt, prostokąt, pięciokąt.

8.  Kształcenie umiejętności układania i rozwiązy-
wania zadań z treścią oraz zapisywania czyn-
ności matematycznych

Dziecko:
• rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności, wymagające liczenia w sytuacjach 

zabawowych i życiowych,
• układa zadania do obrazków,
• symuluje rozwiązywanie zadań ułożonych do obrazków na kasztanach, patyczkach, 

in nych liczmanach,
• symuluje rozwiązywanie zadań ułożonych do obrazków w sposób grafi czny,
• układa i rozwiązuje zadania z treścią bez obrazków,
• koduje i dekoduje czynności matematyczne, używając liczb i znaków: +, −, =, <, >.

9.  Rozwijanie umiejętności mierzenia ilości płynu 
oraz uświadomienia sobie jego stałej ilości

Dziecko:
• dostrzega zmiany towarzyszące przelewaniu wody: dolewam – jest więcej odlewam 

– jest mniej,
• mierzy ilość płynu, posługując się miarką, np. kubkiem, garnuszkiem, fi liżanką,
• wyciąga wnioski z obserwacji zachowania się wody w zamkniętych butelkach 

po zmia nie ich położenia,
• wyciąga wnioski z eksperymentów z przelewaniem wody butelkami litrowymi 

i półlitrowymi oraz o innej pojemności.

10.  Kształcenie umiejętności ważenia Dziecko:
• konstruuje wagę z patyka, sznurka i torebek foliowych,
• waży zabawki klockami, stwierdza, ile klocków waży zabawka,
• porównuje w trakcie ważenia ciężar dwóch przedmiotów, stwierdzając: to waży tyle 

i jest lżejsze, to waży tyle i jest cięższe,
• stosuje formuły niezbędne podczas ważenia:

– sprawdza, czy szalki są puste,
– do jednej wkłada to, co chce zważyć,
– do drugiej wkłada odważniki (np. klocki, kasztany),
– dąży do zrównoważenia ciężaru,
– stwierdza, ile waży przedmiot,

• umie oddzielić cechę ciężaru od cechy przedmiotu, np. mały woreczek gwoździ jest 
cięższy od dużego worka wacików (cecha przedmiotu to wielkość),

• aktywnie uczestniczy w zabawie w ważenie, próbując posługiwać się prawdziwymi 
odważnikami i różnorodnie pakowanymi przedmiotami.
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Blok 14. Chcę czytać i pisać – lubię to

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się 
do płynnego czytania

Dziecko:
• czyta krótkie teksty,
• czyta płynnie teksty,
• czyta teksty ze zrozumieniem.

2.  Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się 
do pisania

Dziecko:
• pisze litery,
• pisze sylaby z zachowaniem poprawnego łączenia liter według wzoru,
• pisze wyrazy z zachowaniem poprawnego łączenia liter po śladzie,
• pisze wyrazy z zachowaniem poprawnego łączenia liter według wzoru,
• pisze krótkie zdania,
• podpisuje np. swoje rysunki.

3.  Budzenie zainteresowania czytaniem i pi-
saniem warunkującym możliwość poznania 
ciekawych książek, w tym utworów literatury 
dziecięcej

Dziecko:
• rozpoznaje litery: drukowane małe i wielkie, pisane małe i wielkie, łącznie z dwuzna-

kami, zmiękczeniami i literami oznaczającymi w języku polskim samogłoski nosowe,
• czyta proste teksty w książeczkach z biblioteczki grupowej,
• przepisuje wyrazy i krótkie teksty, np. tytuły z książeczek,
• czyta dzieciom bajki i wiersze,
• dzieli się swoimi przeżyciami z wysłuchanych lub przeczytanych książek,
• aktywnie korzysta z biblioteki np. przedszkolnej.

Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do uczestniczenia w życiu 
rodziny

Dziecko:
• opowiada o członkach swojej najbliższej i dalszej rodziny: mamie, tacie, siostrze, 

bracie, babci, dziadku, cioci, wujku, podaje ich imiona,
• podaje pełny adres zamieszkania: kraj, miasto, dzielnica, ulica, nr domu (mieszkania),
• z zaangażowaniem pełni rolę gospodarza podczas różnorodnych przedsięwzięć: 

przedszkolnych, z udzia łem rodziny,
• wymienia swoje prawa i obowiązki oraz wyjaśnia ich znaczenie.

2.  Kształtowanie postawy patriotycznej w kon-
tekście tożsamości narodowej oraz równości 
wszystkich ludzi

Dziecko:
• charakteryzuje symbole Polski: godło, fl agę,
• wymienia ważniejsze instytucje, np. policja, straż pożarna, urząd miasta i wyjaśnia 

ich znaczenie,
• charakteryzuje pracę ważnych osób, np. policjanta, strażaka, lekarza,
• wyraża werbalnie i niewerbalnie swój podziw dla polskiej przyrody,
• określa charakterystyczne cechy krajobrazu swojego regionu,
• akceptuje w grupie dzieci innej narodowości, zachęcając je do wspólnej zabawy,
• rozróżnia fl agi wybranych państw Unii Europejskiej,
• wskazuje na mapie niektóre kraje Unii Europejskiej.
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Blok 16. Przygotowuję się do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1. Motywowanie do nauki języka obcego Dziecko:
• opowiada o korzyściach płynących ze znajomości języków obcych,
• mówi słowa, zdania, zwroty w języku obcym,
• mówi rymowanki, wierszyki w danym języku,
• wypowiada się w trakcie zajęć w języku obcym,
• odpowiada na pytania w języku obcym,
• prowadzi dialog, np. z nauczycielem,
• śpiewa piosenki w danym języku.

Blok 17. Przygotowuję się do posługiwania się językiem mniejszości narodowej 
lub etnicznej lub językiem regionalnym kaszubskim

Cele ogólne Cele szczegółowe (umiejętności dzieci)

1.  Motywowanie do posługiwania się językiem 
mniejszości narodowej lub etnicznej lub języ-
kiem regionalnym kaszubskim

Dziecko:
• opowiada o wspólnocie narodowej, etnicznej, językowej, do której należy, 
• charakteryzuje godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej,
• wyjaśnia, że są osoby posługujące się innym językiem, w tym też językiem migowym,
• rozróżnia i charakteryzuje elementy podobne i wspólne dla własnej i innej 

kultury,wyjaśnia, że wszyscy mają równe prawa do zabawy i nauki, 
• interesuje się szeroko własną kulturą, historią, tradycją,
• wraz z nauczycielem i rodzicami prowadzi z zaangażowaniem „kącik kulturowy”, 

podaje własne pomysły,
• obrazuje ruchem, gestem, mimiką treść piosenek w języku mniejszości narodowej 

lub etnicznej, lub języku regionalnym kaszubskim,
• reaguje w sposób niewerbalny lub werbalny na polecenia wydawane w języku 

mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym kaszubskim,
• aktywnie uczestniczy w różnorodnych wesołych zabawach słownych, muzyczno-

-ruchowych, plastycznych, teatralnych, konstrukcyjnych, manipulacyjnych i innych 
prowadzonych w danym języku, w tym prowadzonych dla dzieci niesłyszących 
z wykorzystaniem np. języka migowego,

• aranżuje różnorodne wesołe zabawy, np. ruchowe, plastyczne, teatralne, konstruk-
cyjne, manipulacyjne i inne prowadzone w danym języku, w tym prowadzone dla 
dzieci niesłyszących z wykorzystaniem np. języka migowego, form pantomimicznych,

• odgrywa rolę w teatrzyku pantomimicznym, używając języka migowego,
• aktywnie uczestniczy i zachęca innych do udziału w scenkach teatralnych, pantomi-

mach, przedstawieniach prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicz-
nej, lub języku regionalnym kaszubskim, a także migowym,

• aktywnie uczestniczy dzieląc się własnymi pomysłami w działaniach praktycznych 
proponowanych przez nauczyciela, np. wspólne pieczenie ciastek, robienie sałatki, 
kanapek, napojów, prowadzenie prostych hodowli.
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UWAGA!!!
„Podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej i etnicznej dzieci nale cych do mniejszo ci narodowej dokonuje 
si  w trakcie edukacji przedszkolnej realizowanej zgodnie z podstaw  programow  wychowania przedszkolnego bez 
wprowadzania dodatkowych zaj  nauczania j zyka mniejszo ci, a jedynie przez realizacj  programu wychowania 
przedszkolnego w sposób dwuj zyczny. Proporcje mi dzy czasem zaj  prowadzonych w j zyku mniejszo ci lub re-
gionalnym i zaj  prowadzonych w j zyku polskim zale  od wyboru sposobu nauczania j zyka. Mo liwe jest: 
• prowadzenie zaj  przedszkolnych w j zyku mniejszo ci lub regionalnym
• prowadzenie zaj  w sposób dwuj zyczny – w j zyku polskim i mniejszo ci lub j zyku regionalnym (w równych 

proporcjach czasowych)
• prowadzenie zaj  w j zyku polskim, przy czym cz  tych zaj  w wymiarze 4 godzin (zegarowych) tygodniowo 

prowadzona jest w j zyku mniejszo ci lub regionalnym.

(…) Nauczanie j zyka mniejszo ci, j zyka regionalnego, w asnej historii i kultury oraz geogra  i pa stwa, z którego 
obszarami kulturowymi uto samia si  mniejszo  narodowa odbywa si  na podstawie programów nauczania do-
puszczonych do u ytku w szkole przez dyrektora szko y” (Gra yna P oszajska, l ski Kongres O wiaty – materia y 
szkoleniowe, Katowice 2014).
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DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA, 
CZYLI JAK BADAĆ, ABY WYNIKI BYŁY PRAWDZIWE

Prowadz c diagnoz  przedszkoln , w szczególno ci diagnoz  gotowo ci dziecka do podj cia nauki w szkole, najlepiej 
wykorzysta  wyniki obserwacji prowadzonej w naturalnych przedszkolnych warunkach, podczas swobodnej dzia al-
no ci, zabawy dziecka oraz w czasie zorganizowanych zaj . Obserwacja bowiem jest znakomit  metod  poznawania 
dzieci. Jej wyniki mo na notowa  w zeszycie obserwacji, arkuszu obserwacji. Doskona ym narz dziem badawczym 
s  wszelkie wytwory dzieci ce (rysunki, prace, konstrukcje itd.).
Diagnoza w du ej mierze zale y od obserwatora, którego powinna cechowa  rzetelno , spostrzegawczo  i obiek-
tywizm. Wa ne, aby obserwowane dziecko nie wiedzia o, e jego zachowanie jest przedmiotem bada , gdy  mo-
g oby zachowywa  si  nienaturalnie. Dobrze jest przygotowa  kilka scenariuszy zaj  sprawdzaj cych umiej tno ci 
dziecka. Powinny one wzbudzi  zainteresowanie dzieci, ale nie mog  zak óca  rytmu dnia codziennego, w którym 
przedszkolaki czuj  si  swobodnie i bezpiecznie.
Do diagnozy najlepiej wykorzysta  naturalne, ulubione i bliskie dziecku przedmioty, np. zabawki, liczmany, uk adanki, 
gry, ksi eczki, ró norodne przybory gimnastyczne.
Prowadz c diagnoz , nale y pami ta  o paru prostych zasadach. Nale y:
• stworzy  serdeczn , naturaln  atmosfer , tak  jak podczas zwyczajnych, codziennych zaj  z dzie mi w przedszkolu,
• kierowa  si  zasad  stopniowania trudno ci i zawsze zaczyna  od naj atwiejszej odmiany zadania (forma 

rozgrzewki),
• prowadzi  zadania w formie dobrej zabawy, tak aby dziecko nie odczuwa o stresu, takiego jak np. przy zdawaniu 

egzaminu,
• przygotowa  interesuj ce dla dzieci zaj cia, motywuj c je w ten sposób do podejmowania zada ,
• formu owa  krótkie, proste polecenia, tak aby dziecko mog o wywi za  si  z jego wykonania.

Dziecko nie powinno odczuwa  ci aru prowadzonego „sprawdzianu”. Wtedy jest szansa na to, e wyniki b d  
prawdziwe.
Niezwykle wa ne jest diagnozowanie dziecka pi cio-, sze cioletniego, czyli tego, które niebawem podejmie nauk  
w szkole. Jak to mo na zrobi ?
Na pocz tek nale y zde  niowa  poj cie gotowo ci i dojrza o ci dziecka do rozpocz cia nauki w szkole. Gotowo  szkol-
na to osi gni cie takiego poziomu rozwoju psycho  zycznego, który umo liwia dziecku przystosowanie si  do nauki 
w szkole. Dojrza o  szkolna to osi gni cie poziomu rozwoju, umo liwiaj cego dziecku nauk  czytania, pisania, licze-
nia, zgodne wspó ycie i wspó dzia anie w grupie rówie niczej oraz dostosowanie si  do wymaga  szkolnych.
Wymagania stawiane dziecku maj cemu podj  nauk  szkoln  dotycz  przede wszystkim rozwoju:  zyczno-rucho-
wego, mowy, poznawczego, emocjonalnego, spo ecznego oraz przygotowania do nauki czytania, liczenia, pisania.
Proponowane arkusze diagnostyczne: Od pi ciolatka do sze ciolatka, Od sze ciolatka do siedmiolatka oraz propozycja 
sposobu realizacji zada  s  opracowane zgodnie z niniejszym programem. Co wi cej, ju  w trakcie codziennych 
zaj  prowadzonych zgodnie z programem oraz swobodnej dzia alno ci dzie cka mo na zaobserwowa  i bada , 
w jakim stopniu wychowankowie osi gaj  umiej tno ci uj te w arkuszach diagnostycznych.

Dodatkow  propozycj  jest Okresowy arkusz ewaluacyjny umiej tno ci dzieci (s. 140–141), który tak e pe ni rol  ar-
kusza obserwacji dzia a  dziecka w da nym okresie, np. w ci gu miesi ca (zgodnie z okresowym, np. miesi cznym, 
planem pracy nauczyciela). Stanowi on systematyczne ród o wiedzy o post pach i rozwoju ka dego dziecka.
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Przykładowy arkusz diagnostyczny

„Od pięciolatka do sześciolatka”

Imi  i nazwisko dziecka  .......................................................................................................................................................

Wiek dziecka  ........................................................................................................................................................................

Data urodzenia  ....................................................................................................................................................................

Data przeprowadzenia diagnozy  ........................................................................................................................................

Istotne dane o stanie zdrowia dziecka  ................................................................................................................................

Frekwencja dziecka w przedszkolu  .....................................................................................................................................

Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania 
umiejętności

Uwagi

A B C D

I. Rozwój fi zyczno-ruchowy

1
Chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych
kształtujących postawę.

2 Biega w różnych kierunkach bez potrącania, omijając przeszkody.

3 Wykonuje podskoki na jednej nodze i obunóż.

4 Wykonuje „pajacyka”.

5 Chwyta i odrzuca piłkę.

6 Rzuca piłką do celu.

7 Toczy piłkę przed sobą jedną ręką i dwiema rękami.

8 Wchodzi na ławeczkę, przechodzi po niej i zeskakuje z niej na ugięte nogi.

9 Porusza się prawidłowo na czworakach w grupie, omijając inne dzieci.

II. Rozwój mowy

1 Wymawia poprawnie głoski, w tym sz, ż, dż, cz, r.

2 Poprawnie formułuje zdanie, dokonuje autokorekty.

3 Wypowiada się na temat obrazka, formułując kilka zdań.

4 Zachowuje kolejność zdarzeń podczas wypowiedzi.

5 Wyjaśnia znaczenie wybranych słów.
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Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania 
umiejętności

Uwagi

A B C D

III. Rozwój poznawczy

1 Spostrzega różnice w dwóch pozornie identycznych obrazkach.

2 Rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne, np. kształt, kierunek.

3 Rozumie znaczenie prostych symboli, znaków.

4 Rozumie pytania i polecenia.

5 Formułuje wnioski dotyczące obserwowanych zdarzeń, zjawisk.

6 Recytuje krótkie wiersze, wyliczanki.

7 Wykazuje się ogólną wiedzą, w tym podaje swój adres zamieszkania.

8 Jest aktywne poznawczo: zadaje pytania, oczekuje odpowiedzi.

9 Podejmuje próbę wyjaśniania obserwowanych zjawisk.

10 Chętnie uczestniczy w grach i zabawach, szczególnie liczbowych.

IV. Rozwój emocjonalno-społeczny

1 Wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie.

2 Nazywa emocje, w szczególności: radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie.

3 Stara się panować nad swoimi emocjami.

4 Potrafi  przedstawić się na forum grupy.

5 Określa swoje upodobania, zainteresowania, życzenia, marzenia.

6 Przedstawia swoje pomysły i słucha pomysłów innych osób.

7
Przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie i zawartych 
w kodeksie przedszkolaka.

8 Wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy...

9 Współdziała z innymi dziećmi.

10 Potrafi  zwrócić się o pomoc do innego pracownika przedszkola.
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Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania 
umiejętności

Uwagi

A B C D

V. Przygotowanie do nauki czytania

1 Dostrzega zmiany w układzie przedmiotów.

2 Dobiera przedmioty i obrazki do pary.

3 Odszukuje wskazane przedmioty na obrazku.

4 Układa zabawki według wzoru.

5 Wyodrębnia głoski w słowach.

6 Dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie.

7 Dzieli zdanie na wyrazy.

8 Rytmizuje krótkie zdania, naśladując nauczyciela.

9 Wyszukuje określone litery w tekście.

10 Czyta globalnie wyrazy.

VI. Przygotowanie do nauki pisania

1 Wykonuje ruchy naprzemienne.

2 Lepi ludzika z plasteliny.

3 Prawidłowo trzyma ołówek.

4 Rysuje po śladach.

5 Łączy linią punkty.

6 Rysuje na kartce według poleceń nauczy ciela.

7 Odwzorowuje w liniach znaki literopodobne.

VII. Przygotowanie do nauki liczenia

1
Układa przedmioty w szeregi lub rzędy, liczy w możliwie szerokim zakresie, nazywa-
jąc liczebniki.

2 Rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.

3 Próbuje nazywać liczbę, np. jest pięć lalek.

4 Wskazuje na palcach liczbę policzonych przedmiotów.
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Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania 
umiejętności

Uwagi

A B C D

5
Z pomocą nauczyciela ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty 
w sytuacjach zabawowych.

6
Ustala równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory 
nie są równoliczne.

7 Tworzy zbiory przedmiotów.

8 Posługuje się liczebnikami porządkowymi.

Działania podjęte przez nauczyciela

LEGENDA:
A –  dziecko opanowa o umiej tno  powy ej poziomu wieku
B – dziecko opanowa o umiej tno  na poziomie wieku 
C –  dziecko opanowa o umiej tno  poni ej poziomu wieku
D – dziecko nie opanowa o umiej tno ci

Podsumowanie arkusza diagnostycznego
Stopie  opanowania przez dziecko umiej tno ci wpisujemy do odpowiedniej rubryki, oznaczaj c np. „X”. Je li dzie-
cko opanowa o 70% umiej tno ci oznaczonych: A, B – osi gn o gotowo  szkoln  w stopniu doskona ym i bardzo 
dobrym. Je li za  dziecko opanowa o 70% umiej tno ci oznaczonych: B, C oraz C, D osi gn o gotowo  szkoln  
w stopniu rednim i niskim. Z dzie mi, które osi gn y gotowo  szkoln  szczególnie w stopniu niskim, nale y nasili  
prac  wed ug programu indywidualnego (opracowanego przez nauczyciela). Nale a oby si  te  za zgod  rodziców 
skonsultowa  z poradni  psychologiczno-pedagogiczn .
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Przykładowe zadania i sytuacje edukacyjne, czyli jak bezstresowo diagnozować

Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania umiejętności

A B C D

I. Rozwój fi zyczno-ruchowy

1 Chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych.

2 Biega w różnych kierunkach bez potrąceń, omijając przeszkody.

3 Wykonuje podskoki na jednej nodze i obunóż.

4 Wykonuje „pajacyka”.

5 Chwyta i odrzuca piłkę.

6 Toczy piłkę przed sobą jedną i dwiema rękami.

7 Rzuca piłką do celu.

8 Wchodzi na ławeczkę, przechodzi po niej i zeskakuje z niej na ugięte nogi.

9 Porusza się prawidłowo na czworakach w grupie, omijając inne dzieci.

Sytuacja edukacyjna „Sen pajacyka Jasia”

Pomoce: pi ki, kosze lub pojemniki, trzy aweczki, maskotka pajacyk, czarodziejska ró d ka.

Ad. 1–2
Dzieci zgromadzone przed nauczycielem. Nauczyciel zaczyna zaj cia, wskazuj c na pi cego pajacyka:
Pajacyk Jasio pi i o czym  pi knym ni. Ciekawe o czym? Ja wiem, a ty chcesz wiedzie  te ? To sta  w szeregu, przygotuj 
si  do biegu.
Dzieci staj  w szeregu, nast pnie nauczyciel t umaczy:
Jasio ni o tym, e wszystkie dzieci na chwil  zamieniaj  si  w superdoskona e, kolorowe samochody, które szybko je d  
w ró nych kierunkach po kolorowych drogach. To doskona e samochody, bo nigdy si  nie zderzaj , lecz zawsze omijaj .
Czary-mary, nie do wiary. Abrakadabra, plim, plam, plum, ju  samochodów ca y t um. Ju  jad , ju  si  mijaj  i nigdy si  
nie zderzaj .
Dzieci, na laduj c samochody, poruszaj  si  w ró nych kierunkach, bez potr cania, a nauczyciel prowadzi obserwa-
cj . Zabawa w samochody to jedna z najbardziej ulubionych zabaw ch opców i dziewczynek.

Ad. 3
Na has o Stop! samochody zatrzymuj  si . Nauczyciel kontynuuje:
Pajacyk Jasio pi i o czym  pi knym ni. ni mu si  pajacykowa kraina, która si  nie ko czy i nie zaczyna. A w tej krainie 
pajacyków tysi ce skacz cych jak weso e zaj ce.
Nauczyciel wydaje polecenia, a dzieci przy weso ej muzyce skacz  na jednej nodze i obunó .
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Ad. 4
Na has o Stop! zatrzymuj  si . Nauczyciel kontynuuje. Pokazuje wiczenie i mówi:
Fiki-miki,  ki-miki, teraz skacz  weso e pajacyki.

Ad. 5–7
Na has o Stop! dzieci zatrzymuj  si  i siadaj  wokó  dywanu.
Odpocznijcie chwilk , bo Pajacyk Jasio wy ni  sobie pi k .
Nauczyciel demonstruje wiczenie z dzieckiem, a potem po kolei rzuca pi k  do ka dego dziecka:
Rzuc  j  do ciebie, chwy  j  mocno w d onie, teraz odrzu  do mnie, porzucamy sobie.
Po zako czeniu tego wiczenia nauczyciel zwraca si  do dzieci:
Pi ka wszystkich ju  pozna a, teraz toczy  by si  chcia a.
Nauczyciel mówi i jednocze nie wskazuje dzieciom drog , któr  pokonaj  z pi k :
Tocz  sobie pi k , o tak, przed siebie st d – dot d i stop. A teraz jedn  r k , któr  chc , tocz  pi k , a  zm czy si . Stop.
Po zako czeniu wiczenia nauczyciel pokazuje du y zamkni ty kosz i zwraca si  do dzieci:
Pajacyk Jasio pi i o czym  pi knym ni. Oto zaczarowany kosz, a co w nim jest? Zgadnie kto ?
Dzieci podaj  pomys y, a nauczyciel po wys uchaniu propozycji mówi:
Fiku-miku, o czym nisz, mój pajacyku?
Otwiera kosz i wysypuje mniejsze pi ki.

apcie pi ki, chwytajcie i ustawcie si  w ko o. Pajacykowe pi ki wskocz  do kosza weso o.
Dzieci tworz  kr g, a nast pnie wrzucaj  po kolei pi ki do kosza ustawionego w rodku kr gu. Mo na wykona  np. 
trzy próby.

Ad. 8
Nauczyciel podnosi czarodziejsk  ró d k  i mówi:
Pajacyk Jasio pi i o czym  pi knym ni. Raz, dwa, trzy, na aweczce siadaj wawo. Dziewczynki na lewo, a ch opcy na prawo.
Dzieci siadaj  na przeciwleg ych aweczkach ustawionych pod cianami. Na rodku dywanu stoi aweczka. Nauczyciel 
t umaczy zadanie, piewaj c fragment znanej piosenki „Pieski ma e dwa”.
Nauczyciel demonstruje wiczenie. Prosi naprzemiennie ch opca i dziewczynk  do przej cia po aweczce. Dzieci prze-
chodz  z asekuracj  i wracaj  na swoje miejsca. Nauczyciel, nawi zuj c do ostatniego wiczenia, czaruje ró d k :
Czary-mary, nie do wiary. Abrakadabra, plim, plam, plum i ju  piesków ca y t um. Zaraz wyjd  na spacerek, na s oneczko, 
na wiaterek. A to pieski wyszkolone chodz  sobie w ró ne strony, omijaj  si  wspaniale, bo to pieski doskona e.
Przy piosence „Pieski ma e dwa” dzieci poruszaj  si  na czworakach. Kiedy piosenka ucichnie, wracaj  na swoje 
miejsca. A nauczyciel ko czy opowie :
Ciii, ciii, jeszcze Jasio pi? Nie – mieje si  do dzieci wko o, chce pobawi  si  weso o.
Na zako czenie dzieci witaj  zaspanego pajacyka:
Fiku-miku,  ku-miku, baw si  z nami pajacyku.

Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania umiejętności

A B C D

II. Rozwój mowy

1 Wymawia poprawnie głoski, w tym: sz, ż, dż, cz, r.

2 Poprawnie formułuje zdanie, dokonuje autokorekty.

3 Wypowiada się na temat obrazka, formułując kilka zdań.

4 Wyjaśnia znaczenie wybranych słów.

5 Zachowuje kolejność zdarzeń podczas wypowiedzi.
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T  seri  umiej tno ci mo na sprawdza  stopniowo podczas zaj  codziennych lub w zabawie indywidualnej, zapra-
szaj c kolejno dzieci w formie nagrody do „obrazkowej zabawy”.

Sytuacja edukacyjna „Obrazkowe zabawy z żabką Człapką”

Pomoce: dwie identyczne maskotki abki, ró norodne sylwety wyci te z kartonu (chmurki, s o ce, drzewa itd.) i ma e 
zabawki, klocki, ró norodne obrazki, ksi ka z obrazkami o abce Cz apce.

Ad. 1
Nauczyciel zaprasza dziecko do zabawy z abk  Cz apk  do k cika przyrody. I dziecko, i nauczyciel maj  swoj  ab-
k  – maskotk , z pomoc  której b d  pokazywa  wierszyk. Dziecko, na laduj c nauczyciela, powtarza i inscenizuje 
wiersz. Najpierw wyra nie mówi kolejne wersy nauczyciel, a nast pnie dziecko je powtarza.

abka Cz apka drog  cz apie,
Cz ap, cz ap, cz ap.
Gdzie ten staw?
Szszszkoda,
e taka d uuuga droga.

Jak d , d , d .
Aha! D d ownica lub stonoga!

Ad. 2
Nauczyciel zwraca si  do dziecka, aby opowiedzia o o abce Cz apce, o jej wygl dzie, zachowaniu. Nauczyciel dowol-
nie mo e poprowadzi  rozmow  (wa ne, by zadawa  pytania otwarte, aby dziecko mog o wypowiada  si  zdaniami, 
a nie jednym s owem).

Ad. 3
Nauczyciel zaciekawia dziecko, opowiadaj c, e w pewnym przedszkolu bajkowym dzieci da y w prezencie abce 
Cz apce ksi k  z obrazkami, w której na ka dej ilustracji by a abka Cz apka. Nauczyciel wspólnie z dzieckiem prze-
gl da ksi k . Wybiera jeden obrazek i opowiada o nim, a nast pnie pyta dziecko:
Który obrazek ci si  podoba? Ja opowiada am ci, teraz ty opowiedz o tym obrazku, który wybierzesz, a ja pos ucham, jak 
pi knie opowiadasz.
Uwaga! Do tego zadania mo na wykorzysta  ksi eczk  o abce Cz apce wykonan  wcze niej przez dzieci w trakcie 
codziennych zaj  programowych.

Ad. 4
Nauczyciel przyk ada abk  do ucha, udaj c, e abka co  mu mówi. Informuje dziecko, e ma ona zmartwienie, bo 
wczoraj by a w odwiedzinach u bardzo m drej kole anki Kumki i nie rozumia a kilku s ów. Teraz prosi o ich wyja nie-
nie, bo te  chce by  taka m dra. abka pi knie prosi dziecko o pomoc w ich wyja nieniu.
Nauczyciel, na laduj c abk , wypowiada wyrazy, np. ulewa, deszcz, s o ce, kosmos, m dry, weso y. Na koniec abka 
dzi kuje dziecku za wyja nienia i podaje apk -cz apk .

Ad. 5
Nauczyciel prosi dziecko, aby opowiedzia o o zabawie z abk  Cz apk . Na zako czenie abka dzi kuje dziecku za 
spotkanie i zaprasza kolejne dziecko.

Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania umiejętności

A B C D

III. Rozwój poznawczy

1 Spostrzega różnice w dwóch pozornie identycznych obrazkach.

2 Rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne, np. kształt, kierunek.
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Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania umiejętności

A B C D

3 Rozumie znaczenie prostych symboli, znaków.

4 Rozumie pytania i polecenia.

5 Formułuje wnioski dotyczące obserwowanych zdarzeń, zjawisk.

6 Recytuje krótkie wiersze, wyliczanki.

7 Wykazuje się ogólną wiedzą, w tym podaje swój adres zamieszkania.

8 Jest aktywne poznawczo: zadaje pytania, oczekuje odpowiedzi.

9 Podejmuje próbę wyjaśniania obserwowanych zjawisk.

10 Chętnie uczestniczy w grach i zabawach szczególnie liczbowych.

Sytuacja edukacyjna „Zabaw z żabką Człapką ciąg dalszy” (dalszy ciąg zadań poprzednich, tym razem 
z udziałem wszystkich dzieci)

Pomoce: po dwa pozornie identyczne obrazki z abk  Cz apk  dla ka dego dziecka, z tym e ka de ma inn  par  
ilustracji, maskotki – ró ne zwierz ta, przedmioty o ró nych kszta tach, o ówki.

Ad. 1
Nauczyciel og asza, e abka Cz apka przynios a podarunki z zagadk  dla dzieci. Rozdaje kolorowe koperty z dwoma 
pozornie identycznymi obrazkami o abce Cz apce. Dzieci ogl daj  je. Nauczyciel zwraca si  do dzieci:
Pewnie zapytacie, gdzie zagadka? Powiem wam w sekrecie, e te obrazki wcale nie s  takie same. Troch  si  ró ni . Za-
znaczcie krzy ykiem te miejsca, które nie s  takie same.
Po zako czeniu nauczyciel i abka chwal  dzieci.

Ad. 2–4
abka Cz apka zaprasza do dalszej zabawy. Pokazuje na kartonikach symbole nawi zuj ce do kolejnych zada , np. 

piktogram symbolizuj cy sposób ustawienia si  dzieci, okre laj cy zabaw  ruchow , znak mówi cy o tym, e dzieci 
teraz musz  uwa nie s ucha  polecenia itd.
Uwaga! Mo na wykorzysta  ró ne znaki umowne, wprowadzane w trakcie wcze niejszych codziennych dzia a  pro-
gramowych.
Nauczyciel rozk ada w ró nych miejscach sali maskotki, klocki z mozaiki geometrycznej, inne klocki, ró ne przedmio-
ty i prosi, aby kolejne grupy dzieci, np. maszerowa y w kierunku misia, bieg y w kierunku abki itd. Nast pnie eby 
poszuka y i przynios y przedmiot w kszta cie ko a, trójk ta.

Ad. 6–10
Do oceny rozwoju poznawczego wed ug kolejnych punktów najlepiej wykorzysta  wyniki z obserwacji zachowania 
dzieci w trakcie uroczysto ci i przedsi wzi  przedszkolnych oraz codziennych zaj  programowych.
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Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania umiejętności

A B C D

IV. Rozwój emocjonalno-społeczny

1 Potrafi  przedstawić się na forum grupy.

2 Nazywa emocje, w szczególności: radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie.

3 Wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie.

4 Stara się panować nad swoimi emocjami.

5 Określa swoje upodobania, zainteresowania, życzenia, marzenia.

6 Przedstawia swoje pomysły i słucha pomysłów innych osób.

7
Przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie, zawartych 
w kodeksie przedszkolaka.

8 Wyraża swoje zdanie, np. Nie podoba mi się..., Nie lubię, kiedy...

9 Współdziała z innymi dziećmi.

10 Potrafi  zwrócić się o pomoc do innego pracownika przedszkola.

Sytuacja edukacyjna „Zabawa w teatr – W domu smutku i radości, uśmiechu i złości”

Pomoce: scenogra  a – p aski model domu z kartonu z oknami i drzwiami. Okna i drzwi mo na otwiera , w oknach 
umieszczone s  zdj cia lub ilustracje ludzi w ró nych stanach emocjonalnych: u miechni ci, smutni, zdziwieni, zde-
nerwowani, weseli.

Ad. 1–3
Nauczyciel inicjuje zabaw  w teatr. Wchodzi na podest – miniscen , k ania si  i przedstawia, podaj c imi  i nazwisko. 
Nast pnie zaprasza wszystkich do zabawy w teatr, wyja niaj c:
Oto scena, a wy i ja b dziemy aktorami na tej scenie oraz widzami na widowni. Oto niezwyk y dom smutku i rado ci, u mie-
chu i z o ci, a dlaczego – zaraz si  przekonacie.
Nauczyciel zaprasza kolejno dzieci – aktorów na scen , aby tak jak on przedstawi y si  (na pocz tek zaprasza ch tne 
dzieci, aby o mieli  inne). Nast pnie zaprasza po dwoje dzieci – aktorów. Dzieci losowo otwieraj  wybrane okno, 
okre laj  stan emocjonalny osoby w oknie, np. jest u miechni ta, z o ci si . Dzieci na scenie, stoj c naprzeciwko 
siebie, pokazuj  stan emocjonalny osoby ze zdj cia za pomoc  mimiki, ruchów, gestów. Prowadz  dialog z drugim 
dzieckiem – aktorem, z pomoc  nauczyciela pytaj c np. Kiedy si  u miechasz?, Kiedy jeste  z y? itp. Na koniec k aniaj  
si  i schodz  ze sceny. Widzowie bij  brawo. Na zako czenie zabawy wszystkie dzieci razem na zmian  miej  si  
g o no i u miechaj .
Uwaga! To zaj cie nale a oby powtarza  kilka razy w ró nych sytuacjach w trakcie zaj  programowych, aby uzyska  
obiektywne wyniki.
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Ad. 4–10
Uwaga! Aby oceni  stopie  uzyskania odpowiedniej umiej tno ci, najlepiej wykorzysta  wyniki z obserwacji zacho-
wania dzieci w trakcie uroczysto ci i przedsi wzi  przedszkolnych, codziennych zaj  programowych, wspólnych 
zaj  z rodzicami, wycieczek i spacerów. Trudno bowiem oceni  po jednym zaj ciu ukierunkowanym na dane umiej t-
no ci, czy dziecko osi gn o zamierzone cele czy te  ich nie osi gn o.

Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania umiejętności

A B C D

V. Przygotowanie do nauki czytania

1 Dostrzega zmiany w układzie przedmiotów.

2 Dobiera przedmioty i obrazki do pary.

3 Odszukuje wskazane przedmioty na obrazku.

4 Układa zabawki według wzoru.

5 Wyodrębnia głoski w słowach.

6 Dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klaszcząc rytmicznie.

7 Dzieli zdanie na wyrazy.

8 Rytmizuje krótkie zdania, naśladując nauczyciela.

9 Wyszukuje określone litery w tekście.

10 Czyta globalnie wyrazy.

Sytuacja edukacyjna „Wielkie zgadywanie”

Pomoce: kilka pude ek oznaczonych literami: a, b, c, d, e (wielkimi i ma ymi, drukowanymi i pisanymi). 
Nauczyciel ustawia je jedno na drugim w piramid  z zagadkami (mo na je postawi  na miniscenie). Og asza dzie-
ciom:
Oto, panowie i panie, og aszam wielkie zgadywanie. Oczywi cie z nagrodami, zobaczycie sami!
Wyja nia dzieciom, e b d  zdejmowa  i otwiera  pude ka, zaczynaj c od tego, które jest na górze (tu dodatkowo 
mo na zada  pytanie: Dlaczego b dziemy zdejmowa  pude ka w taki sposób?). W pude kach ukryte s  zagadki dla 
dzielnych przedszkolaków. Nauczyciel z pomoc  dziecka otwiera pude ka, pokazuj c zawarto , i wyja nia kolejne 
zadania.

Ad. 1
To zadanie na rozgrzewk . W pude ku „A” (jest ono pod u ne) znajduj  si  minimum cztery przedmioty u o one 
w szereg. Nauczyciel pokazuje przedmioty, dzieci je nazywaj . Nast pnie prosi ch tne dziecko, aby zajrza o do pu-
de ka i zapami ta o po o enie przedmiotów. Nast pnie dziecko odwraca si  w stron  widowni, a nauczyciel zmienia 
miejsce jednego przedmiotu w szeregu. Ponownie prosi, aby dziecko zajrza o do pude ka. Przedszkolak okre la zmia-
n . K ania si . Widownia nagradza go brawami.
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Ad. 2
W drugim pude ku „B” znajduj  si  koperty, a w nich po kilka obrazków (parzysta liczba). Dzieci podchodz  kolejno 
i losuj  jedn  kopert . Pasuj ce ilustracje dobieraj  w pary. Nast pnie ka de dziecko wyszukuje w sali po dwa przed-
mioty, które do siebie pasuj  – wyja nia dlaczego.
Ad. 3–4
W pude ku „C” znajduje si  du a ilustracja zwini ta w rulon, kilka zabawek oraz paski papieru z narysowanymi 
zabawkami z pude ka. Nauczyciel rozwiesza ilustracj  na tablicy i prosi ch tne dzieci, aby wskaza y na rysunku wy-
mieniony przez niego przedmiot. Nast pnie dzieci losuj  paski z narysowanymi zabawkami. Nauczyciel prosi kolejno 
ch tne dzieci, aby u o y y zabawki z pude ka tak samo jak na obrazkach – paskach. Na zako czenie wszystkie dzieci 
wraz z nauczycielem piewaj :
Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo. Braawo, braawo, bravissimo!

Ad. 5–10
W pude ku „D” dzieci znajduj  kartk  z symbolem: 

Odczytuj  znaczenie symbolu: B dziemy du o mówi . Nast pnie losuj  kartki z tekstem, wyszukuj  i obrysowuj  po-
dan  liter . Nauczyciel z kolei zaprasza po dwoje dzieci do k cika z ksi kami na „zabawy ze s owami”. Wspólnie wy-
konuj  zadania wed ug badanych umiej tno ci uj tych w tabeli: 5, 6, 7, 8, 10. W zadaniu 10 mo na wykorzysta  „wy-
razow  ksi k ” z o on  z samych napisów do globalnego czytania. Dziecko wybiera strony i czyta globalnie wyraz. 
Na zako czenie wszystkich zada  nagroda: pyszny pocz stunek, np. kolorowe galaretki z owocami, owocowe lizaki.
Uwaga! W organizacji tej zabawy przyda si  pomoc drugiego nauczyciela lub rodzica.

Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania umiejętności

A B C D

VI. Przygotowanie do nauki pisania

1 Wykonuje ruchy naprzemienne.

2 Lepi ludzika z plasteliny.

3 Prawidłowo trzyma ołówek.

4 Rysuje po śladach.

5 Łączy linią punkty.

6 Rysuje na kartce według poleceń nauczyciela.

7 Odwzorowuje w liniach znaki literopodobne.

Sytuacja edukacyjna „Urodziny ludzika z plasteliny”

Pomoce: plastelina, podk adki plastikowe, kartki, kredki o ówkowe, ma e kolorowe pude ka przygotowane wcze niej 
przez dzieci.

Ad. 1
Nauczyciel pokazuje dzieciom ksi k  pt. „Plastusiowy pami tnik” M. Konopnickiej oraz dziwne pude ko (stary piór-
nik). Jednak nie otwiera go. Og asza, e dzieci wszystkiego si  zaraz dowiedz , ale konieczna jest do tego rozgrzewka. 
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Demonstruje wiczenia, inicjuj c ruchy naprzemienne (w tle odpowiednia muzyka): naprzemienne wiczenia ramion, 
nóg, sk ony z dotykaniem praw  r k  lewej stopy.
Uwaga! Gdy grupa jest liczna, rozgrzewk  mo na prowadzi  kolejno w mniejszych zespo ach. Pozosta e dzieci bij  
brawo dzieciom wicz cym.

Ad. 2
Nauczyciel zaprasza wszystkie dzieci do siebie. Siadaj  wygodnie w gromadce. Nauczyciel wzbudza ich zaintereso-
wanie, mówi c, e o tym, co jest w dziwnym pude ku, dowiedz  si  z tej ksi ki. Nast pnie czyta fragment „Plastu-
siowego pami tnika” dotycz cy tego, jak pojawi  si  Plastu  i gdzie zamieszka . Pokazuje dzieciom, jak wygl da y 
kiedy  piórniki. Dzieci porównuj  je z dzisiejszymi. Nast pnie nauczyciel otwiera piórnik i okazuje si , e jest pusty. 
Wyja nia, e zaraz ulepi w asnego Plastusia, który zamieszka w tym piórniku, a dzieci zrobi  z plasteliny w asnego. 
A potem mówi: Urz dzimy urodziny dla Plastusiów z plasteliny i przygotujemy wiele niespodzianek.
Nauczyciel pokazuje, jak lepi si  ludzika z plasteliny. Nast pnie dzieci robi  swoje postacie i wk adaj  je do w asnych 
kolorowych pude eczek. Ustawiaj  je na podk adkach u o onych wzd u  brzegu dywanu. B d  przynosi  Plastusiom 
ró ne urodzinowe niespodzianki.

Ad. 3–7
Dzieci otrzymuj  kolorowe kredki o ówkowe i dwie kartki z ramkami zdobionymi znakami literopodobnymi na gó-
rze i na dole kartki. Na jednej kartce jest prosty obrazek – czarno-bia y szkic. Dzieci rysuj  po ladzie – po liniach 
kredkami. Na drugiej kartce znajduj  si  punkty u o one w kszta t Plastusia. Dzieci cz  punkty o ówkiem. Potem 
koloruj  Plastusia. W dalszej kolejno ci odwzorowuj  szlaczek znaków literopodobnych na dole i górze kartki (rysuj  
w liniach). Ostatnia niespodzianka dla Plastusia to „zaczarowany obrazek”. Dzieci otrzymuj  kartki w kratk . Rysuj  
wed ug polece  nauczyciela:
Na górze kartki narysuj chmurki, a pod nimi s o ce. Na dole kartki narysuj kwadraty i prostok ty. To b d  prezenty. Wy-
korzystaj linie na kartce, mo esz rysowa  po nich. W prawym dolnym rogu narysuj kwiatek. Na koniec na samym rodku 
kartki, nad prezentami spróbuj narysowa  swojego Plastusia. Je li chcesz, mo esz pokolorowa  obrazek. Jest pi kny!
Trzy powsta e w ten sposób obrazki dzieci daj  w prezencie swojemu Plastusiowi.

Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania umiejętności

A B C D

VII. Przygotowanie do nauki liczenia

1
Układa przedmioty w szeregi lub rzędy, liczy w możliwie szerokim zakresie, nazywa-
jąc liczebniki. 

2 Rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.

3 Próbuje nazwać liczbę, np. jest pięć lalek.

4 Wskazuje na palcach liczbę policzonych przedmiotów.

5
Z pomocą nauczyciela ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty 
w sytuacjach zabawowych.

6
Ustala równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory 
nie są równoliczne.

7 Tworzy zbiory przedmiotów.
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Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania umiejętności

A B C D

VII. Przygotowanie do nauki liczenia

8 Posługuje się liczebnikami porządkowymi.

Sytuacja edukacyjna „W liczenie zabawa to świetna sprawa”

Pomoce: ró norodne przedmioty do liczenia, np. korki, kasztany, kamyki, guziki, cukierki, talerzyki papierowe, paski 
z papieru lub wst ki, pojemniki.

Ad. 1–8
Nauczyciel zak ada z dzie mi klub „Liczyde ko”. Urz dzaj  k cik klubowy. Gromadz  w pojemnikach ró ne przed-
mioty potrzebne do liczenia. Segreguj  zbiory do odpowiednich pojemników. Ka de dziecko dostaje woreczek po-
mieszanych przedmiotów, które nast pnie rozdziela: korki tu, guziki tu. Tworz  ró ne zbiory. Nauczyciel zaprasza po 
dwoje, troje dzieci do k cika klubowego „Liczyde ko” i wykonuje z nimi ró ne zadania.
Proponuje dzieciom, aby roz o y y przed sob  wst k  lub pasek papieru, a na nim kilka korków (guzików itp.). To 
b dzie poci g, korki to wagoniki. Dzieci licz  wagoniki, wskazuj c na ka dy (dotykaj ), i okre laj , ile ich jest. A po-
tem pokazuj  na palcach. Nast pnie nauczyciel liczy swoje wagoniki, celowo myli si  (albo zbyt szybko pokazuje, 
przeskakuj c wagoniki, albo np. myli liczebniki). Dzieci poprawiaj  b dne liczenie.
Nast pnie dzieci robi  poci gi, ale tak, aby ka dy wagonik by  inny. Wed ug polece  nauczyciela wskazuj  wagoniki, 
okre laj c: ten jest drugi, ten pi ty. Odpowiadaj  na pytanie: A który jest szósty? Wskazuj  go.
Nauczyciel k adzie przed dzie mi po jednym talerzyku, a na nim trzy cukierki. Dzieci licz  i okre laj  liczb  cukierków. 
Nauczyciel mówi: Masz trzy cukierki, daj  ci jeszcze dwa. Ile masz teraz? Poka  na palcach. Analogicznie dzieci licz  
w trakcie odejmowania przedmiotów.
Nauczyciel daje dzieciom po dwa talerzyki. Na jednym k adzie pi  ma ych guzików, a na drugim pi  wi kszych 
klocków. Pyta, na którym talerzyku jest wi cej przedmiotów. Dzieci ustalaj  równoliczno , przeliczaj c elementy lub 
ustawiaj c ( cz c po jednym elemencie z ka dego zbioru) w pary.
Uwaga! T  seri  umiej tno ci mo na sprawdzi  stopniowo podczas zaj  codziennych z dzie mi.

Powy sze propozycje zada  i sytuacji edukacyjnych mo na wykorzysta  do diagnozy z u yciem arkusza Od sze cio-
latka do siedmiolatka, wzbogacaj c o zabawy i zadania, wed ug w asnego pomys u, sprawdzaj ce dodatkowe umie-
j tno ci uj te w poni szym arkuszu.
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Przykładowy arkusz diagnostyczny

„Od sześciolatka do siedmiolatka”

Imi  i nazwisko dziecka  .......................................................................................................................................................

Wiek dziecka  ........................................................................................................................................................................

Data urodzenia  ....................................................................................................................................................................

Data przeprowadzenia diagnozy  ........................................................................................................................................

Istotne dane o stanie zdrowia dziecka  ................................................................................................................................

Frekwencja dziecka w przedszkolu  .....................................................................................................................................

Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania 
umiejętności

Uwagi

A B C D

I. Rozwój fi zyczno-ruchowy

1 Chętnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych.

2 Biega w różnych kierunkach bez potrąceń, omijając przeszkody.

3 Wykonuje podskoki obunóż i na jednej nodze.

4 Wykonuje „pajacyka”.

5 Chwyta i odrzuca piłkę.

6 Rzuca piłką do celu.

7 Toczy piłkę przed sobą jedną i dwoma rękami.

8 Wchodzi na ławeczkę, przechodzi po niej i zeskakuje z niej na ugięte nogi.

9 Porusza się prawidłowo na czworakach w grupie, omijając inne dzieci.

10 Umie jeździć na rowerze. 

11 Wspina się na drabinki.

12 Buduje z drobnych klocków.

II. Rozwój mowy

1 Wymawia poprawnie głoski, w tym głoski sz, ż, dż, cz, r.

2 Poprawnie formułuje zdanie, dokonuje autokorekty.

3 Wypowiada się na temat obrazka, formułując kilka zdań.
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Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania 
umiejętności

Uwagi

A B C D

4 Zachowuje kolejność zdarzeń podczas wypowiedzi.

5 Wyjaśnia znaczenie wybranych słów.

6 Potrafi  opowiedzieć historyjkę obrazkową.

III. Rozwój poznawczy

1 Spostrzega różnice w dwóch pozornie identycznych obrazkach.

2 Rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne, np. kształt, kierunek.

3 Rozumie znaczenie prostych symboli, znaków.

4 Rozumie pytania i polecenia.

5 Formułuje wnioski dotyczące obserwowanych zdarzeń, zjawisk.

6 Recytuje krótkie wiersze, wyliczanki.

7 Wykazuje się ogólną wiedzą, w tym podaje swój adres zamieszkania.

8 Jest aktywne poznawczo: zadaje pytania, oczekuje odpowiedzi.

9 Podejmuje próbę wyjaśniania obserwowanych zjawisk.

10 Chętnie uczestniczy w grach i zabawach, szczególnie liczbowych.

11 Podaje – ile ma lat, gdzie mieszka, czym w pracy zajmują się jego rodzice.

12 Rozróżnia pory roku i związane z nimi zjawiska.

13 Potrafi  powiedzieć, jaki jest dzień tygodnia i jaki jest następny.

14 Odróżnia kierunki lewo – prawo.

15
Orientuje się w przestrzeni, używa pojęć związanych z przestrzenią, np. nad, pod, 
za, obok.

16 Rozpoznaje fi gury geometryczne, w szczególności prostokąt, trójkąt, koło, kwadrat.

17 Rozróżnia kolory podstawowe.

18 Potrafi  trafnie powiedzieć, co wie i umie.
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Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania 
umiejętności

Uwagi

A B C D

IV. Rozwój emocjonalno-społeczny

1 Wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie.

2 Nazywa emocje, w szczególności: radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie.

3 Stara się panować nad swoimi emocjami.

4 Współodczuwa (rozpoznaje, nazywa) przeżycia innych dzieci.

5 Staje w obronie innych dzieci.

6 Potrafi  pocieszyć kolegę (koleżankę).

7 Potrafi  przedstawić się na forum grupy.

8 Określa swoje upodobania, zainteresowania, życzenia, marzenia.

9 Przedstawia swoje pomysły i słucha pomysłów innych osób.

10
Przestrzega zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie ujętych w ko-
deksie przedszkolaka.

11 Wyraża swoje zdanie, np. Nie podoba mi się…, Nie lubię, kiedy…

12 Współdziała z innymi dziećmi.

13 Potrafi  zwrócić się o pomoc do innego pracownika przedszkola.

14 Sprawnie się ubiera (wiąże sznurowadła, zapina guziki, suwaki).

15 Samo podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością.

16 Wytrwale podejmuje próby, nie zrażając się niepowodzeniami.

17 Lubi dobrze wykonać swoje prace, poprawia je.

18 Potrafi  zapamiętać i wykonać polecenie.

19 Prosi o dodatkowe wyjaśnienia i informacje. 

20 Sprząta zabawki i pomoce.

21 Pamięta o zasadach bezpiecznego zachowania w grupie.
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Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania 
umiejętności

Uwagi

A B C D

V. Przygotowanie do nauki czytania. Czytanie

1 Dostrzega zmiany w układzie przedmiotów, układa zabawki według wzoru.

2 Dobiera przedmioty i obrazki do pary.

3 Odszukuje wskazane przedmioty na obrazku.

4 Układa zabawki według wzoru.

5 Rytmizuje krótkie zdania, naśladując nauczyciela.

6 Dzieli zdanie na wyrazy.

7 Słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela.

8 Wyróżnia głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie.

9 Dokonuje analizy sylabowej (zgłoskowej).

10 Dokonuje syntezy sylabowej (zgłoskowej).

11 Dokonuje analizy głoskowej.

12 Dokonuje syntezy głoskowej.

13 Rozpoznaje i nazywa litery alfabetu:
drukowane.

pisane.

14 Wyszukuje określone litery w tekście.

15 Dobiera podpisy (wyrazy) do obrazków.

16 Dobiera podpisy (zdania) do obrazków.

17 Czyta wyrazy.

18 Czyta krótkie zdania.

VI. Przygotowanie do nauki pisania. Próba pisania

1 Wykonuje ruchy naprzemienne.

2
Orientuje się na kartce papieru, wskazując np. kierunki, np. góra, dół, lewo, prawo, 
lewy górny róg.
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Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania 
umiejętności

Uwagi

A B C D

3 Lepi ludzika z plasteliny.

4 Prawidłowo trzyma ołówek.

5 Rysuje po śladach.

6 Łączy linią punkty.

7 Rysuje na kartce według poleceń nauczyciela.

8 Przerysowuje szlaczki i proste kształty.

9 Kreśli znaki literopodobne po śladzie.

10 Odwzorowuje w liniach znaki literopodobne.

11 Pisze litery po śladzie.

12 Pisze litery według wzoru.

VII. Przygotowanie do nauki liczenia. Liczenie

1
Układa przedmioty w szeregi lub rzędy, liczy w możliwie szerokim zakresie, nazywając 
liczebniki.

2 Rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.

3
Przelicza zbiory w zakresie 10 i łączy je z odpowiednią liczbą, podaje liczbę, np. jest 
pięć lalek.

4 Wskazuje na palcach liczbę policzonych przedmiotów.

5 Ustala wynik dodawania i odejmowania, licząc przedmioty w sytuacjach zabawowych.

6
Ustala równoliczność zbiorów, choć oceniając „na oko”, może wydawać się, że zbiory 
nie są równoliczne.

7 Tworzy zbiory przedmiotów.

8 Posługuje się liczebnikami porządkowymi.

9 Potrafi  umieścić nowy obiekt w już ułożonym szeregu.

10 Dodaje „konkretne” przedmioty, liczmany.
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Badana umiejętność 
Dziecko:

Stopień opanowania 
umiejętności

Uwagi

A B C D

11 Odejmuje „konkretne” przedmioty, liczmany.

12 Próbuje dodawać i odejmować w pamięci.

Działania podjęte przez nauczyciela

LEGENDA:
A – dziecko opanowa o umiej tno  powy ej poziomu wieku
B – dziecko opanowa o umiej tno  na poziomie wieku 
C – dziecko opanowa o umiej tno  poni ej poziomu wieku
D – dziecko nie opanowa o umiej tno ci

Podsumowanie arkusza diagnostycznego
Stopie  opanowania przez dziecko umiej tno ci wpisujemy do odpowiedniej rubryki, oznaczaj c np. „X”. Je li dzie-
cko opanowa o 70% umiej tno ci oznaczonych: A, B – osi gn o dojrza o  szkoln  w stopniu doskona ym i bardzo 
dobrym. Je li za  dziecko opanowa o 70% umiej tno ci oznaczonych: B, C oraz C, D osi gn o dojrza o  szkoln  
w stopniu rednim i niskim. Z dzie mi, które osi gn y dojrza o  szkoln  szczególnie w stopniu niskim, nale y nasili  
prac  wed ug programu indywidualnego (opracowanego przez nauczyciela). Nale a oby si  te  za zgod  rodziców 
skonsultowa  z poradni  psychologiczno-pedagogiczn .
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CO JESZCZE MOŻNA ZROBIĆ, 
ABY LEPIEJ POZNAĆ SWOJEGO WYCHOWANKA?

Nauczyciel zgodnie z programem planuje swoj  prac , tworz c okresowe plany pracy wychowawczo-dydaktyczno-
-opieku czej (np. miesi czne plany pracy). Uk ad tre ci w planie jest spójny z programem i zawiera cele ogólne, cele 
operacyjne i tematyk , tak jak w programie „Od przedszkolaka do pierwszaka”. Taki uk ad tre ci u atwia diagnozowa-
nie dzieci – ich zachowanie i osi ganie umiej tno ci.
Diagnoza powinna by  przeprowadzana najlepiej trzy razy: „na wej ciu, w trakcie, na wyj ciu”, czyli dostosowuj c 
do roku szkolnego: wst pna – w pa dzierniku, ródroczna – w styczniu, ko cowa – w maju, czerwcu. Minimalnie po-
winna ona by  przeprowadzona dwa razy w ci gu roku, np. w listopadzie i w kwietniu–maju. Nauczyciel, prowadz c 
codzienn  obserwacj  dziecka – czy to spontaniczn , czy planowan , nieustannie monitoruje rozwój swoich wycho-
wanków. W trakcie codziennych zaj  programowych, podczas zabawy, uroczysto ci i ró norodnych przedsi wzi , 
poprzez analiz  wytworów dzieci cych, ma mo liwo  dostrzegania post pów wychowanków, ich potrzeb, zaintere-
sowa  lub trudno ci.
Wyniki swoich obserwacji nauczyciel odnotowuje np. w zeszycie obserwacji, arkuszu obserwacji czy nawet bezpo-
rednio w okresowym planie pracy w rubryce: „Uwagi” (patrz: Schemat okresowego planu pracy), a po zako czeniu 

np. miesi ca odnotowuje – zestawia wyniki obserwacji w arkuszu ewaluacyjnym (patrz: Arkusz ewaluacyjny). Spe nia 
on funkcj  arkusza obserwacyjnego na planowany okres i s u y do monitorowania osi gni  wychowanków. Jego 
zalet  jest to, e obserwacja prowadzana jest stopniowo i systematycznie. Co wi cej, podsumowuje on zaplanowany 
przez nauczyciela okres pracy z dzieckiem i ukierunkowuje nauczyciela w dalszym planowaniu pracy, która ma s u y  
wszechstronnemu rozwojowi wszystkich wychowanków z uwzgl dnieniem ich indywidualnych potrzeb.
Nauczyciel ma czytelny obraz rozwoju grupy. Na tej podstawie, bior c pod uwag  potrzeby wychowanków, planuje 
swoj  prac  na przysz y miesi c (okres). Uwzgl dnia w planie, oprócz nowych umiej tno ci, tak e te, z opanowaniem 
których dzieci maj  trudno ci. Taki sposób sprawdzania rozwoju dziecka jest systematyczny, precyzyjniejszy, ponie-
wa  opiera si  na ci g ej obserwacji (w ró nych formach), prowadzonej w krótkich odst pach czasowych. Ma jeszcze 
jedn  zalet  – jest bezstresowy dla dziecka.
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Schemat okresowego planu pracy

Plan pracy wychowawczo-dydaktyczno-opieku czej (fragment)
Grupa 3–4-latki   Miesi c pa dziernik

Temat kompleksowy: Jestem dzielnym przedszkolakiem

Lp Blok tematyczny Cele ogólne Cele operacyjne
Kategoria 

celu
Poziom Uwagi

1 Blok 2.
Jestem samodzielny, dbam
o higienę, ład i porządek

Wyrabianie
dbałości o ład
i porządek

Dziecko:
• rozpoznaje swój znaczek,
• odkłada do swojej półki rzeczy osobiste,
• wiesza własny ręcznik na swój wieszak,
• odkłada zabawki i rzeczy na swoje miejsce 

po zakończeniu za bawy.

B
C
C
C

P
P
P
P

2 Blok 6.
Dbam o bezpieczeństwo 
swoje i innych

Rozwijanie 
umiejętności 
zapewniających 
bezpieczeństwo 
sobie i innym

Dziecko:
• przestrzega zasad bezpieczeństwa obowią-

zujących w przedszkolu i w jego otoczeniu.
C P

3 Blok 8.
Lubię śpiewać, lubię 
tańczyć

Rozwijanie za-
interesowań ta-
necznych 

Dziecko:
• chętnie uczestniczy w pląsach i tańcach 

zbiorowych,
• porusza się dowolnie do słuchanej muzyki,
• porusza się przy muzyce, naśladując 

nauczyciela.

C

C
C

P

P
P 
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Arkusz ewaluacyjny

Arkusz ewaluacyjny: „Okresowy arkusz ewaluacyjny umiej tno ci dzieci”

Zestawienie wyników ewaluacji umiej tno ci osi gni tych przez dzieci (zgodnie z okresowym planem pracy wycho-
wawczo-dydaktyczno-opieku czej)
Grupa ................ Miesi c .....................

Lp.

Umiejętności

Imię i nazwisko R
az

em
 li

cz
b

a 
o

p
an

ow
an

yc
h 

um
ie

ję
tn

o
śc

i

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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W okresowym planie pracy (Schemat okresowego planu pracy) wpisujemy:
• W kolumnie 2 – prosto z programu: dany blok tematyczny.
• W kolumnie 3 – cele ogólne – prosto z programu. Cele ogólne okre laj  strategi  dzia a  nauczyciela – to, co b dzie 

przedmiotem jego dzia a  z dzieckiem.
• W kolumnie 4 – oczekiwane rezultaty (umiej tno ci) – cele operacyjne, czyli to, co dziecko ma osi gn , zdoby , 

czego si  nauczy . Wpisujemy je równie  prosto z programu. Jednak w niektórych wypadkach mo na, a nawet 
trzeba, je uszczegó owi , np. gdy chcemy nauczy  dzieci piosenki. Wówczas nale y poda  konkretn  piosenk : tytu , 
autora muzyki i s ów.

• W kolumnie 5 – kategori  celu, np. A, B (gdy okre lamy umiej tno ci dotycz ce zdobywania okre lonej wiedzy), C 
lub ewentualnie D, gdy okre lamy umiej tno ci praktyczne i postawy. To daje nam mo liwo  oceny, czy nie kon-
centrujemy si  wy cznie na teorii, scholastycznym podej ciu i czy wprowadzamy umiej tno ci przydatne w yciu, 
te, które powinny dominowa  w pracy z dzie mi. Oznacza to, e tych z kategorii C powinno by  najwi cej (ta rub-
ryka nie jest konieczna w okresowym planie pracy).

• W kolumnie 6 – poziom wprowadzanych umiej tno ci, oceniaj c, czy jest to umiej tno  podstawowa (P) czy te  
ponadpodstawowa (PP).

• W kolumnie 7 – np. ciekawe formy pracy, zaznaczamy, z osi gni ciem której umiej tno ci dzieci mia y problemy, czy 
te  inne wa ne uwagi zwi zane z realizacj  planu.

Uwagi dotycz ce trudno ci w osi ganiu danej umiej tno ci s  przydatne do planowania pracy na kolejny miesi c. 
W kolejnym planie jeszcze raz uwzgl dniamy nieosi gni te umiej tno ci.
W arkuszu ewaluacyjnym („Okresowy arkusz ewaluacyjny umiej tno ci dzieci”) wpisujemy:
 – W kolumnie 2 – imiona i nazwiska wszystkich dzieci z grupy.
 – W kolumnie 3 – wszystkie umiej tno ci (mo na oznaczy  je cyframi i tak wpisa  do arkusza), które zaplanowali my 
na dany okres, np. miesi c.

 – W kolumnie 4 – liczb  opanowanych przez dane dziecko umiej tno ci (wynik mo na zapisa  w procentach).
 – W ostatnim wierszu, w kolejnych kolumnach – liczb  dzieci (z ca ej grupy), które opanowa y dan  umiej tno  
(mo na uj  to w procentach).

W ten sposób powstaje obraz stopnia realizacji planu pracy, w tym stopie  realizacji umiej tno ci przez ka de dziecko 
oraz ogólnie przez grup .
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„MŁODSZAKI I STARSZAKI”, 
CZYLI JAK PROWADZIĆ ZAJĘCIA W GRUPIE RÓŻNOWIEKOWEJ

Niniejszy program u atwia organizowanie zaj  w grupach ró nowiekowych. Pomocny jest bowiem uk ad tre ci z po-
dzia em na trzy przedzia y wiekowe i dodatkowo tre ci rozszerzaj ce, a w nich cele (przewidywane umiej tno ci dzie-
ci) u o one zgodnie z zasad  stopniowania trudno ci. Nauczyciel mo e elastycznie porusza  si  mi dzy przedzia a-
mi, uwzgl dniaj c nie tylko wiek dziecka, ale przede wszystkim jego mo liwo ci i dotychczas osi gni te umiej tno ci. 
To priorytet w celowym planowaniu zaj  z wychowankami w grupach zarówno jednowiekowych, jak i ró nowieko-
wych. Nauczyciel bowiem, uwzgl dniaj c mo liwo ci swoich podopiecznych, mo e tak dobiera  cele do realizacji, aby 
wszystkie dzieci – i starsze, i m odsze, mog y optymalnie wykorzysta  swój potencja .
Prowadz c zaj cia w grupach mieszanych, nale y pami ta  o istotnej zasadzie, e niewa ny jest wiek dziecka, lecz 
poziom jego rozwoju. Nale y wi c dostosowa  metody pracy i stawia  zadania dzieciom zgodnie z ich wiekiem oraz 
mo liwo ciami. Wspólne zaj cia dzieci m odszych i starszych przynosz  niew tpliwie du o korzy ci. Ucz  zarad-
no ci, yczliwo ci, opieku czo ci. Pozwalaj  dzieciom lepiej si  pozna . Stymuluj  ich rozwój. Wymagaj  jednak 
wietnego przygotowania od nauczyciela, który musi posiada  fachow  wiedz  teoretyczn  i praktyczn . Musi umie  

planowa  swoj  prac  pedagogiczn  zgodnie z programem wychowania przedszkolnego. Nauczyciela powinna tak e 
cechowa  wra liwo  i empatia oraz umiej tno  atwego przechodzenia w dzieci cy wiat.
Poni ej przedstawiam przyk ad wielokrotnie przeprowadzanych zaj  z grupami ró nowiekowymi – dzie mi pi cio- 
i sze cioletnimi, a tak e trzy-, cztero- i pi cioletnimi. S  to zaj cia wprowadzaj ce przedszkolaków w wiat poezji. 
Stanowi  równie  propozycj  zastosowania metody przek adu intersemiotycznego.
W trakcie opisu zaj  u ywam zwrotów: Dzieci starsze wykonuj ..., Dzieci m odsze robi .... Jednak nale y pami ta  
o mo liwo ciach, potrzebach i umiej tno ciach wychowanków. Równie dobrze dzieci m odsze mog  wykonywa  to, 
co starsze, i odwrotnie.
Dziecko w wieku przedszkolnym dysponuje ogromnym potencja em, umo liwiaj cym mu pe ne dzia anie i odkry-
wanie wiata. Uaktywniaj c wszystkie zmys y, potra   z niezwyk  atwo ci  przenosi  si  ze wiata rzeczywistego 
w wiat fantazji i wraca  do niego. Przy tym wykazuje ogromn  pomys owo . Dziecko obdarzone otwarto ci , 
spontaniczno ci , naturalno ci , niezwyk  ekspresj  jest zawsze ch tne do zabawy. Jest ona przecie  najbardziej 
naturaln  i najwa niejsz  form  dzia ania kilkulatka. Wspaniale mo na j  wi c wykorzysta  do wprowadzenia dzie-
cka w wiat poezji i sprawi , by j  pokocha o i aby oddzia ywa a ona na nie dobroczynnie. W zabawie z utworem 
literackim doskonale sprawdza si  metoda przek adu intersemiotycznego, która polega na przek adaniu jednych 
znaków na drugie i preferuje aktywno  dziecka.
W spotkaniach najm odszych odbiorców z poezj  nale y uwzgl dni  kilka wskazówek:
• dostosowa  formy pracy z tekstem do poziomu recepcji ma ego dziecka,
• ka de spotkanie z poezj  powinna rozpocz  sytuacja przedrecepcyjna, która wycisza organizm, skupia uwag , 

zanim jeszcze zostanie wyg oszony wiersz,
• organizowa  atrakcyjne, anga uj ce wiele zmys ów spotkania dziecka z poezj , by umo liwi  mu przek ad interse-

miotyczny na najbardziej ulubione formy ekspresji,
• spotkanie musi nie  ze sob  pozytywne emocje, umo liwiaj ce dziecku uwolnienie si  od napi ,
• nie nale y poprzedza  dzia a  dziecka analiz  i omówieniem tekstu, poniewa  opracowanie utworu literackiego 

przebiega tu wed ug modelu:
 wiersz  emocja  ekspresja  wytwór lub konstrukt (ruchowy, plastyczny, dramowy, logorytmiczny).

Dopiero zamkni ta forma ekspresji powinna by  podstaw  do omawiania, bo tylko wówczas przedstawiona formu a 
zaj  spe nia  b dzie równocze nie zadania diagnozuj ce i terapeutyczne (K. Kraso , 2001).

Uwaga! Opisana forma pracy z tekstem jest jedn  z wielu równoprawnych form. Nie nale y jej nadu ywa  i traktowa  
jako wy cznego modelu opracowania utworu.
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Przebieg zajęć

Temat: Lubi  s ucha  wierszy, czyli jak poznaj  wiat poezji.

 1.  Wst p. Powitanie. Dzieci siedz  w kr gu w parach, naprzeciwko siebie lub w trójkach w ma ych kó eczkach – dzieci 
m odsze ze starszymi. Trzymaj  si  za r ce. Witaj  si  ró nymi cz ciami cia a, np. nosek do noska, podanie r ki, 
czo o do czo a. Dziecko starsze pomaga m odszemu.

 2. Sytuacja przedrecepcyjna. Dzieci siedz  w kr gu:
 – pokazuj  mimik  i gestem ró ne stany, np. jeste  niewyspany, jeste  radosny, jeste  zamy lony,
 – „budzimy si  i zasypiamy, jedziemy i zatrzymujemy si ” – przedstawiaj  kolejne stany i czynno ci ruchem przy 
d wi kach ró nych instrumentów muzycznych.

  Dzieci m odsze na laduj  dzieci starsze. Dzieci starsze pomagaj  m odszym, udzielaj  wskazówek.
 3. Wyrazista recytacja utworu Ewy Szelburg-Zarembiny Królewna przez nauczyciela. W tle muzyka.
 4.  Improwizacja ruchowa – prze o enie s owa na gest, zgodnie z indywidualnym prze yciem wicz cego. Nauczyciel 

ponownie czyta utwór (w tle ta sama muzyka, wyrazista, dostosowana do utworu), dzieci s uchaj  i jednocze nie 
obrazuj  tre  gestem, ruchem wed ug w asnego pomys u. Dzieci m odsze na laduj  swoich starszych kolegów.

 5.  Proponowanie ruchów pojedynczych, fragmentarycznych. Nauczyciel czyta tekst krótkimi, komponuj cymi si  
w ca o  fragmentami, np. Obudzi a si  królewna smutna... Dzieci podaj  propozycje gestów, ruchów przedsta-
wiaj cych dany fragment. Grupa wybiera jedn . Pozostali wicz cy, w tym dzieci m odsze, ucz  si  zg aszanych 
i prezentowanych gestów. W miar  potrzeby nauczyciel powtarza niektóre cz ci tekstu.

 6.  Kompozycja ca o ci obrazu ruchowego i rozmieszczenie wicz cych w przestrzeni. Nauczyciel recytuje utwór (w 
tle ten sam utwór muzyczny), a dzieci przedstawiaj  go ustalonymi i zaakceptowanymi wcze niej ruchami, gestem, 
scenkami ruchowymi. (Warto wykorzysta  piktogramy – schematyczne rysunki, które na pewno pomog  dzieciom, 
zw aszcza wzrokowcom, zapami ta  tekst).

   Dzieci m odsze znajduj  si  pod opiek  dzieci starszych. Na laduj  swoich starszych kolegów, którzy czuj  si  
bardzo potrzebni i wa ni, gdy  pomagaj  swoim m odszym kolegom i ucz  ich. M odszym za  wszystko si  udaje 
i s  dumne, e potra   zrobi  to, co starsi.

 7. Przedstawienie utworu opracowanym uk adem przestrzenno-ruchowym wzmacnianym muzyk . Wy czenie s o-
wa, które zosta o w pe ni prze o one na ruch i d wi k, na swoisty taniec – minispektakl. Dzieci staj  si  aktorami, 
tancerzami znajduj cymi si  w centrum akcji utworu poetyckiego.

 Wykonanie  nalne. Dzieci m odsze prowadzone s  i wspomagane przez dzieci starsze i nauczyciela.
 8. Rozmowa z dzie mi na temat utworu. Dzielenie si  wra eniami, spostrze eniami. Wykonanie rysunku zwi zanego 

z tre ci  utworu (wykorzystanie np. farb, kredek, kredy). Dzieci starsze rysuj  samodzielnie, a m odsze wybieraj  
spo ród prostych ilustracji zwi zanych z wierszem, zaproponowanych przez nauczyciela t , która im si  najbar-
dziej podoba, i koloruj  j  grubymi kredkami wiecowymi wed ug w asnego pomys u (w tle ju  znana dzieciom 
muzyka).

 9. Ekspozycja prac. Dzieci starsze opowiadaj  o swoich dzie ach, prezentuj c je m odszym kolegom. Nast pnie uk a-
daj  prace kolejno na dywanie wed ug wskazówek nauczyciela. Dzieci m odsze, na laduj c swoich starszych kole-
gów, uk adaj  swoje prace na dywanie. Dzieci starsze pomagaj . Wszyscy podziwiaj  dzie a, spaceruj c pomi dzy 
nimi przy muzyce. Nast pnie dzieci starsze z pomoc  nauczyciela przypinaj  obrazki do tablicy ekspozycyjnej. 
Dzieci m odsze je podaj .

10. Zaproszenie dzieci z innych grup lub innego przedszkola, rodziców na pokaz ta ca i do galerii pt. „Wiersz ukryty 
w naszych obrazkach”.
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JESTEŚMY CZĘŚCIĄ PRZYRODY – NAJCENNIEJSZE ZAJĘCIA 
PRZEDSZKOLNE
PROPOZYCJE METODYCZNE

Cz sto tracimy poczucie, szczególnie gdy mieszkamy w mie cie, e jeste my cz ci  przyrody. Przyroda to nasze na-
turalne rodowisko i najcenniejsze do dzia a  edukacyjnych. Dzieci w rodowisku przyrodniczym czuj  si  doskonale, 
naturalnie i swobodnie. Dodatkowo w bezpo rednim kontakcie z przyrod  maj  mo liwo  zbierania optymalnych, 
prawdziwych do wiadcze , które s u  wspania ej zabawie i bezstresowej wielozmys owej nauce. 
Propozycje metodyczne obejmuj  dzia ania terenowe pozwalaj ce ich uczestnikom na bezpo redni kontakt ze skarba-
mi przyrody, jak równie  stacjonarne wynikaj ce z uprzednich dzia a  w terenie.
Pami ta  nale y, e przygotowanie zaj  w terenie wymaga dok adnego zaplanowania. Teren dzia a  powinien by  
sprawdzony pod wzgl dem bezpiecze stwa. Powinno si  wcze niej przygotowa  potrzebne do zaj  pomoce. Nie 
wolno te  przerywa  zaj , które powinny by  zabaw , w najciekawszym momencie, bo nie b dzie si  ju  da o odwzo-
rowa  identycznych prze y , emocji, ciekawo ci. Czas zaj  powinien oprócz dzia ania przewidywa  relaks, odpoczy-
nek i swobodne obcowanie z przyrod . 

Propozycje scenariuszy zajęć

I. Las Pani Jesieni barwami si  mieni. Scenariusz zaj  w terenie (las) i sali

• Cele ogólne:
  Rozwijanie wra liwo ci na pi kno przyrody jesiennego lasu.

• Cele operacyjne: 
Dziecko :
prowadzi obserwacj , dokumentuj c kolorystyk  jesiennego lasu, dostrzega pi kno jesiennego lasu, podaj c przy-
k ady.
Pomoce: 
dla ka dego dziecka: plecak, a w nim: koszulki foliowe, lupa, klej magiczny, kartka z brystolu (najlepiej, gdyby by a 
w wyci ta w kszta cie palety malarskiej), kredki,  amastry, twarda podk adka do zamocowania kartki. Dodatkowo 
nauczyciel zabiera atlasy ro lin, aparat fotogra  czny, lornetk . 

• Przebieg zaj
 1.  Zaproszenie na kolorow  wycieczk . Nauczyciel zaprasza dzieci na wycieczk  do kolorowego lasu Pani Jesieni. 

Podaje cel wycieczki do lasu – szukanie kolorów, obserwacja pi kna jesiennego lasu Przypom na zasady zacho-
wania si  w lesie na podstawie wspólnie opracowanego „Planu pobytu w lesie”. 
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PLAN POBYTU W LESIE

1. Oglądamy i podziwiamy przyrodę, bo jest piękna

2. Możemy fotografować przyrodę

3.  Możemy zbierać drobne okazy przyrody np. leżace pod 
drzewami suche patyczki, kamyczki, igliwie, kawałki kory, 
liście...

4.  Zachowujemy się cicho. W lesie są też inni mieszkańcy i nie 
wolno im przeszkadzać

5.  Nie rozpalamy ognia. Możemy spowodować pożar. Las pło-
nie szybko, ale rośnie wolno

6. Nie śmiecimy w lesie. Chcemy zachować jego piękno

7. Nie łamiemy gałęzi, drzew i krzewów
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 2.  W kolorowym lesie Pani Jesieni. Nauczyciel zwraca dzieciom uwag  na ró norodno  barw jesiennego lasu. 
Nast pnie proponuje wypraw  po kolory. Zadaniem dzieci jest znalezienie i nazwanie jak najwi kszej liczby ko-
lorów oraz okre lenie, jakich kolorów jest najwi cej jesieni . Dzieci w parach szukaj  kolorów, tj. ró norodnych 
elementów przyrody, np. li ci, owoców le cych na ziemi lub ich fragmentów, kawa eczków kory, patyczków itd. 
Znalezione „kolory” naklejaj  na swoj  palet  wykonan  wcze niej z kartki brystolowej. Koloruj  te  ma e frag-
menty „palety” kredkami lub  amastrami, barwami, które znalaz y np. czerwono-br zowe itd. 
W czasie tej zabawy dzieci ogl daj  te  li cie przez lup  i lornetk . Najciekawsze, o ró nych kszta tach i kolorach, 
podnosz  z ziemi i gromadz  w foliowej koszulce. Pos u  w przedszkolu do jesiennych prac plastycznych. 
Dzieci mog  szuka  w atlasie znalezionych li ci i innych zaobserwowanych elementów przyrody.
Dzieci z pomoc  nauczyciela wykonuj  fotogra   wybranego fragmentu jesiennego lasu np. drzewa, ga zi 
z kolorowymi li mi, li cia, kory itd.
Na koniec spaceru nauczyciel wraz z dzie mi robi  sobie pami tkow  fotogra   przy wybranym drzewie. Dzieci 
opowiadaj  o wygl dzie i kolorystyce drzewa.

 3.  Paleta barw. Po zako czeniu zadania dzieci wraz z nauczycielem zatrzymuj  si  na le nej polanie. Tutaj dzieci 
podaj  liczb  odkrytych kolorów i ich nazwy. Dziel  si  spostrze eniami z obserwacji. Wypowiadaj  si  z pomoc  
nauczyciela na temat pi kna jesiennego lasu, u ywaj c sformu owa : np. deszcz kolorowych li ci; barwne li cie, 
ta cz ce kolory. 

 4.  W przedszkolu jesiennie – kolorowo. Po powrocie z wycieczki dzieci swoje „palety barw” umieszczaj  na przed-
szkolnej wystawie pt. „Las Pani jesieni barwami si  mieni”. Wykonuj  prac  plastyczn  pt. „Co  pi knego 
w jesiennym lesie”, inspirowan  odbyt  le n  wycieczk  i wykonanymi fotogra  ami prezentowanymi w formie 
elektronicznej.

 5.  Zako czenie. Prace plastyczne wykonane dowoln  technik , lecz z wykorzystaniem przyniesionych li ci i innych 
elementów przyrody znalezionych w lesie oraz fotogra  e (w formie papierowej) le nej przyrody dzieci równie  
eksponuj  na przedszkolnej wystawie pt. „Las Pani jesieni barwami si  mieni”. Na wystaw  dzieci mog  zaprosi  
np. swoich rodziców i dzieci z innych grup i przedszkoli.

II. Jeste my odkrywcami le nych niespodzianek. Scenariusz zaj  w terenie

• Cel ogólny:
Zapoznanie z przyrod  lasu w toku bezpo redniej i po redniej obserwacji.

• Cele operacyjne: 
Dziecko:
aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, rozpoznaje minimum dwa le ne drzewa.
Pomoce: 
plecaki (ka de dziecko ma swój) klej, kartki dla ka dego dziecka, kredki wiecowe, d ugie sznurki, ilustracje (foto-
gra  e) ga zek drzew iglastych, mrówki wraz z tekstem – list od mrówki Pracusi, kocyki.

• Przebieg zaj
 1.  Powitanie z dzie mi. Poinformowanie o celu wycieczki. Krótka rozmowa o zachowaniu w lesie. Zaproszenie na 

w drówk  wierszem (w asny):
Wyruszamy na w drówk . Czeka na nas pi kny las.
Ju  k aniaj  nam si  drzewa. Skorzystajmy z zaproszenia.
Co nam przygotowa  las? Zobaczymy, odkryjemy.
Lecz pami taj przedszkolaku – jeste  go ciem w le nym domu.
Nie dokuczaj wi c nikomu i uszanuj le ne dró ki. 
Cieszy  b dzie si  przyroda i male kie le ne duszki.

 2.  Pierwszy przystanek „Pi kne drzewa” Nauczyciel zwraca si  do dzieci: Podnie cie g owy do góry. I co widzicie? 
Oczywi cie drzewa. Mo e niektóre znacie? Staje przy brzozie i mówi:
Jestem brzoza. Cz sto mówi  o mnie drzewo – lekarz .
Je li boli ci  g owa, przytul si  do mojego bia o-czarnego pnia.
Poczujesz si  lepiej. 
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Nast pnie nauczyciel staje przy buku:
Jestem buk. Dotknijcie moich li ci. S  milutkie jak aksamit.
Jeste my drzewami li ciastymi. Wiosn  i latem nasze li cie s  zielone,
Jesieni  kolorowe, a zim  nie mamy li ci.
S  tu jeszcze drzewa iglaste: sosny, wierki, jod y. Dalej w lesie b dzie ich wi cej.
A teraz zadanie dla was. Spacerujcie wokó  drzew i krzewów, rozgl dajcie si  uwa nie, obserwujcie przyrod . Mo e 
uda si  wam odnale  nory, czyli domki lisa i borsuka. Potem we cie kartki i spróbujcie narysowa , co was najbardziej 
zachwyci o.
Gotowe rysunki dzieci uk adaj  na polance i opowiadaj  o nich. Potem chowaj  je do swoich plecaków – to 
pierwsza pami tka z w drówki.

 3.  Drugi przystanek „Kto to taki – to my iglaki”. Nauczyciel zwraca si  do dzieci: Popatrzcie na te drzewa. 
Czy wiecie, co do was mówi ? Pos uchajcie:
Jeste my drzewami iglastymi, poniewa  nasze li cie maj  kszta t igie . Ro nie nas tu bardzo wie-
le, rozejrzyjcie si  doko a. Wy dzieci cz sto nazywacie nas choinkami – to adna nazwa. My jed-
nak mamy ró ne imiona: sosna, wierk, jod a. Oto ga zki sosny, wierku, jod y. 
Nauczyciel pokazuje ga zki na wcze niej przygotowanej ilustracji (fotogra  i):
Przyjrzyjcie si  im i spróbujcie odszuka  drzewa: sosn , wierk i jod .
UWAGA! Jod y s  pod ochron  to znaczy , e nie mo na zrywa  jod owych ga zek , a przede wszystkim nie mo na 
cina  tych drzew. Zreszt  wszystkie drzewa najlepiej rosn  i czuj  si  w lesie. 

Dzieci próbuj  rozró ni  drzewa, obserwuj c ich ga zki. Nast pnie wyjmuj  kartki, przyk adaj , do wybranego 
drzewa iglastego, pocieraj  dok adnie kredk  wiecow  i „kalkuj ” kor . To nast pna niespodzianka i pami tka 
z le nej w drówki.

 4.   Trzeci przystanek „Mrowisko”. Nauczyciel przedstawia dzieciom mrówk  Pracusi , pokazuje j  na ilustracji (fo-
togra  i) Czyta dzieciom list od Pracusi.
Witajcie! jestem mrówka Pracusia. 
Mieszkam tu niedaleko w domu mrówek, czyli w mrowisku. Ludzie cz sto mówi , e kto  jest pracowity jak mrówka. 
Jest to prawda. My mrówki zawsze si  spieszymy, dlatego e mamy bardzo du o pracy. Same budujemy mrowiska, opie-
kujemy si  larwami – mrówczymi dzie mi. Same gromadzimy ywno . Chocia  jeste my bardzo malutkie potra  my 
przenosi  ci ary pi dziesi ciokrotnie przewy szaj ce nasz  wag . Wszystkie czynno ci wykonujemy pieszo. Chodzimy 
ci le wyznaczonymi drogami, a kierujemy si  zapachem. Gdy do naszego mrowiska przyjdzie kto  s abszy od nas 

i g odny, zawsze mu pomagamy. Znawcy przyrody mówi , e jeste my le nymi sanitariuszami. Nie myl  si . Chronimy 
las przed ró nymi szkodnikami kornikami, owadami ro lino ernymi. Do jednego mrowiska znosimy prawie 25 tysi cy 
szkodników i to w ci gu jednego dnia. Pan le niczy powiedzia , e im wi cej mrówek, tym las jest zdrowszy i czystszy. 
Kochane przedszkolaki teraz rozejrzyjcie si  i odszukajcie nas i nasze domy.
Uszanujcie nasz  prac , nie niszczcie mrowisk.
Nauczyciel proponuje dzieciom zabaw  „W druj ce mrówki”. Dzieci obserwuj  mrówki: sposób poruszania si , 
w drowanie wyznaczonymi drogami. Na laduj  mrówki i poruszaj  si  tak, jak one wyznaczonymi drogami. 
Imitacj  dróg mog  by  rozci gni te na ziemi sznurki lub wst ki. Nast pnie dzieci próbuj  narysowa  mrówk . 
Rysunek chowaj  do plecaka.

 5.  Czwarty przystanek „Odpoczywanie na polanie”. Dzieci wraz z nauczycielem zatrzymuj  si  na polanie. Dzieci 
przypominaj  zasady zachowania si  w lesie. Uk adaj  swoje rysunki i pami tki z le nej w drówki. Dziel  si  
spostrze eniami. Potem odpoczywaj , spo ywaj  posi ek, s uchaj  „muzyki lasu”. 

 6.  W przedszkolu. Dzieci mog  doko czy  swoje prace z wykorzystaniem le nych pami tek. Nast pnie wraz z na-
uczycielem organizuj  le n  galeri  w sali do której mog  zaprasza  go ci. Galeria doskonale przyda si  do 
przysz ych zaj . 
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III. Taniec kwiatów na barwnej ce. Scenariusz zaj  w sali lub terenie

• Cel ogólny: 
Rozbudzanie wra liwo ci na pi kno przyrody poprzez dzia ania muzyczno-plastyczne – ka.

• Cele operacyjne: 
Dziecko: 
obrazuje ruchem, gestem, mimik  kwiaty na ce,
wykonuje prace plastyczne inspirowane muzyk  i ta cem pt. ,,Wielobarwna ka”. 
Pomoce:
nadmuchane kolorowe balony; kwiaty wykonane z baloników i delikatnej bibu ki lub folii (takie kwiatki mo na wy-
kona  w trakcie tej zabawy lub przygotowa  je wcze niej); balony lekko nadmuchane do malowania; farby akrylowe; 
utwór tematyczny: suita z baletu „Dziadek do orzechów” po.71a, cz. „Walc kwiatów” Piotra Czajkowskiego

• Przebieg zaj
 1.  Nauczyciel proponuje zabaw  balonikami. Ka de dziecko wybiera sobie nadmuchany balon i porusza si  z nim 

– podrzuca, wiruje, unosi – przy muzyce (np. ,,Walc kwiatów” P. Czajkowskiego).
 2.   Rozmowa z dzie mi na temat zabawy z balonikami i ich odczu . Stosowanie okre le  np. lekkie, delikatnie opa-

da y, unosi y si , kolorowe, weso y taniec, mi kkie.
 3.  Nauczyciel zaprasza na k  dzieci wierszem pt. „Wielobarwna ka zaprasza” ( I. Broda) 

Na kwitn c  k  zaprosi  was chcia am / - em
Jak wygl da ka? Wiem! – nie zapomnia am / - em!
Tyle tam kolorów i muzyki tyle
Ta cz  z wiatrem kwiaty i lekkie motyle

aby, pszczo y, wierszcze koncert pi kny daj  
A dzieci z rado ci  muzyki s uchaj .
Gr , zapachem, ta cem ka wo a nas
Wyruszajmy zatem. wawo. Bo ju  czas.

 4.   „Zaczarowane kwiaty”. Z lekko nadmuchanych baloników ( rodek kwiatka) dzieci wykonuj  kwiat, formuj c wo-
ko o lekko nadmuchanego balonika p atki z pasków bibu y. ci gaj  gumk  recepturk  lub obwi zuj  sznurkiem.

 5.  Ponowny taniec z balonikami – kwiatami” do muzyki P. Czajkowskiego. Budzenie si  kwiatów, ko ysanie, kieli-
chami w dó , w gór , unoszenie. Obserwowanie kwiatów w ta cu. Tworzenie uk adu przestrzennego: ka (kom-
pozycja na pod odze lub ziemi). Na koniec kwiaty zasypiaj  

 6. Obserwowanie pi cych kwiatów (kompozycja – pi ca ka). Wypowiedzi dzieci.
 7.   Samodzielne „wyczarowanie” kwiatów po raz drugi. Pokaz techniki malarskiej. Odciskanie na kartce zmoczo-

nych w farbie lekko nadmuchanych baloników (wizualizacja plastyczna) oraz odciskanie mniejszych kó eczek, 
np. patyczkami lub pa eczkami kosmetycznymi. W tle leci znajoma ju  muzyka. Nauczyciel proponuje, aby dzieci 
do odcisków baloników (np. rodki kwiatów) dorysowa y p atki i wyczarowa y kwiaty ki, a tak e inne zwierz ta 
yj ce na ce np. motyle, biedronki, ptaki, pszczo y. 

 8. Z pojedynczych prac mo na zaprojektowa  ca  (wspóln ) k .

IV. „Przyroda pi knej rzeki”. Zabawa muzyczno – ruchowa, któr  najlepiej przeprowadzi  po wycieczce 
nad rzek

• Cele operacyjne: 
Odkrywanie pi kna przyrody w rodowisku wodnym.
Pomoce: 
folia malarska lub d ugie wst ki w odcieniach niebieskiego, emblematy ro lin rzecznych, ryb, ptaków. Mog  by  
przyklejone do opasek na g owie. Dzieci mog  te  dla wzmocnienia efektu wykorzysta  paski bibu y np. dla ro lin 
i ptaków lub te  wykona  z pomoc  nauczyciela kwiaty na g ow  np. z bibu y. Nagranie spokojnej muzyki pasuj cej 
do p yn cej rzeki.
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• Przebieg zaj  
Cz  dzieci (ustawionych naprzeciwko siebie w dwóch szeregach) trzyma foli  (lub w obu r kach ko ce wspólnych 
wst ek ) obrazuj c  nurt rzeki. Poruszaj  ni  delikatnie w gór  i dó , w rytm muzyki. Pozosta e dzieci na laduj  
ruchem rybki i przechodz  na palcach pod foli  wzd u  szeregów. Inne dzieci to ro liny wodne i z otoczenia rzeki – 
stoj c, poruszaj  si , ko ysz , jakby wia  lekki wiatr. Niektóre dzieci mog  na ladowa  ptaki – poruszaj  r kami jak 
skrzyd ami. Ta muzyczna inscenizacja obrazuj ca pi kno rzeki i przyrody nad rzek  trwa do ko ca lub przez cz  
utworu. Potem zmiana ról. 

V. „Wielobarwna ka zaprasza”. Zabawa z chusta animacyjn  

• Cele ogólne: 
Stwarzanie sytuacji umo liwiaj cych poznanie fauny i  ory ki.
Uwra liwianie na pi kno przyrody.

• Pomoce: 
okr g a chusta animacyjna, kolorowe emblematy (obrazki) do przypi cia lub powieszenia na szyi, przedstawiaj ce 
faun  i  or  ki np. biedronka, limak, pszczo a, mak. 

• Przebieg zaj
UWAGA! Zabawa powinna by  poprzedzona wycieczk  na k . Podczas wycieczki dzieci powinny prowadzi  ob-
serwacj  przyrody oraz wykonywa  jej dokumentacj , np. fotografowa , rysowa  z natury, zbiera  (to co dozwolone)

 1.  Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy na ce. Dzieci wybieraj  dla siebie emblematy, np. wykonane ze zdj  
zrobionych podczas wycieczki na k  lub przygotowane podczas wcze niejszych zaj  z tego zakresu. Podaj  
nazwy wybranych zwierz t i ro lin. 

 2.  Nauczyciel zaprasza dzieci na k , pokazuj c obrazki przedstawiaj ce biedronk , konika polnego, motyla, ab , 
bociana, d d ownic , kreta, stokrotk  itp. Dzieci siadaj  wokó  chusty animacyjnej obrazuj cej k  i chwytaj  j  
dooko a. Chusta le y na pod odze.

 3.  Nauczyciel wywo uje w ró ny sposób dzieci, które nast pnie przebiegaj  po chu cie lub pod chust , ko ysz  si , 
poruszaj  na niej, na laduj c np. kwiaty ko ysz ce si  na wietrze:
Zapraszam na k  tylko te zwierz ta, które maj  kolor czerwony (tu np. przebiegaj  biedronki, motyle, bociany).
Zapraszam na k  tylko te zwierz ta, które maj  zielony kolor (koniki polne, aby itp.).
Zapraszam na k  tylko te zwierz ta, które fruwaj  (bocian, motyl, skowronek itp.).
Zapraszam na k  tylko te zwierz ta, które nie maj  skrzyde : ( aba, limak, kret itp.).
Zapraszam na k  tylko te zwierz ta , które poruszaj  si  wolno.
Zapraszam na k  tylko te zwierz ta, które potra   porusza  si  pod ziemi  (d d ownica, kret) Tu wywo ane dzieci 
(zwierz ta) przebiegaj  pod chust . Pozosta e podnosz  chust  do góry.
Zapraszam na k  wielobarwne kwiaty 

 4.  Nauczyciel kontynuuje zabaw , mówi c: Nad k  zacz  wia  wiatr o zmiennej sile. Dzieci pokazuj  si  wiatru 
ruchem chusty (wietrzyk, wiatr, wicher), próbuj  na ladowa  jego d wi ki. Zabawa trwa dot d, a  nauczyciel da 
sygna  do zako czenia

VI. Le ne pude ko od Dobrej Le nej Wró ki. Zabawa edukacyjna

• Cel ogólny: 
Rozwijanie umiej tno ci rozpoznawania elementów przyrody le nej za pomoc  dotyku.

• Pomoce: 
pude ko, materia  naturalny, np. mech, patyczki, kawa ki kory, igliwie, li cie, kamyki, grzyby, o dzie, szyszki itd. 
klej „magik”.

• Przebieg zaj
Nauczyciel pokazuje dzieciom pude ko – prezent od Dobrej Le nej Wró ki i mówi: 
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Mam pude ko zaczarowane, 
a w nim przyrody skarby schowane 
Je li jeste  przyrody mi o nikiem
Rozpoznasz te skarby samym dotykiem
Wi c przygotuj swe paluszki
I dotknij prezentu Dobrej Le nej Wró ki

Nauczyciel jako pierwszy wk ada r k  do lekko uchylonego pude ka (to jest wa ne aby zacz  nauczyciel, bo niektóre 
dzieci na pewno b d  si  obawia y tego czego nie widz  i b d  si  ba y w o y  r k  do pude ka) i rozpoznaje ukryty 
w nim „skarb”. Mówi, np. To jest szyszka. Nast pnie wyjmuje i pokazuje dzieciom. Wspólnie z dzie mi opisuje s owami 
wygl d szyszki. Dzieci maj  mo liwo  dotkni cia, obejrzenia, pow chania szyszki. Wypowiadaj  si .
Po rozpoznaniu i wyj ciu wszystkich skarbów, dzieci z pomoc  nauczyciela wykonuj  tzw. „Dotykowe, le ne pude -
ko”. Naklejaj  na wieko i boki pude ka wszystkie rozpoznane skarby. Dotykowe, le ne pude ko stawiaj  np. w k ciku 
przyrody zorganizowanym w przedszkolu i mog  w ci gu kolejnych dni przypomina  sobie nazwy „skarbów”, dotyka  
je, w cha , obserwowa . 
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PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 
ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania 
pro  laktyczno-wychowawcze przedszkola, oddzia u przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawo-
wej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zada  
w postaci celów osi ganych przez dzieci na zako czenie wychowania przedszkolnego. Celem wychowania 
przedszkolnego jest wsparcie ca o ciowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, 
wychowania i nauczania – uczenia si , co umo liwia dziecku odkrywanie w asnych mo liwo ci, sensu dzia ania 
oraz gromadzenie do wiadcze  na drodze prowadz cej do prawdy,  dobra i pi kna. W efekcie takiego wsparcia 
dziecko osi ga dojrza o  do podj cia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola
 1.  Wspieranie wielokierunkowej aktywno ci dziecka poprzez organizacj  warunków sprzyjaj cych nabywaniu 

do wiadcze  w  zycznym, emocjonalnym, spo ecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2.  Tworzenie warunków umo liwiaj cych dzieciom swobodny rozwój, zabaw  i odpoczynek w poczuciu bez-

piecze stwa.
 3.  Wspieranie aktywno ci dziecka podnosz cej poziom integracji sensorycznej i umiej tno ci korzystania z 

rozwijaj cych si  procesów poznawczych.
 4.  Zapewnienie prawid owej organizacji warunków sprzyjaj cych nabywaniu przez dzieci do wiadcze , które 

umo liwi  im ci g o  procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijaj cym si  w sposób nieharmonij-
ny, wolniejszy lub przyspieszony.

 5.  Wspieranie samodzielnej dzieci cej eksploracji wiata, dobór tre ci adekwatnych do poziomu rozwoju 
dziecka, jego mo liwo ci percepcyjnych, wyobra e  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych 
potrzeb i zainteresowa .

 6.  Wzmacnianie poczucia warto ci, indywidualno , oryginalno  dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji 
osobowych i uczestnictwa w grupie.

 7.  Tworzenie sytuacji sprzyjaj cych rozwojowi nawyków i zachowa  prowadz cych do samodzielno ci, dba-
nia o zdrowie, sprawno  ruchow  i bezpiecze stwo, w tym bezpiecze stwo w ruchu drogowym.

 8.  Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczu  w asnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, 
realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiaj cych si  w przedszkolu oraz sytuacji 
zadaniowych, uwzgl dniaj cych tre ci adekwatne do intelektualnych mo liwo ci i oczekiwa  rozwojowych 
dzieci. 

 9.  Tworzenie sytuacji edukacyjnych buduj cych wra liwo  dziecka, w tym wra liwo  estetyczn , w odnie-
sieniu do wielu sfer aktywno ci cz owieka: mowy, zachowania, ruchu, rodowiska, ubioru, muzyki, ta ca, 
piewu, teatru, plastyki.

10.  Tworzenie warunków pozwalaj cych na bezpieczn , samodzieln  eksploracj  otaczaj cej dziecko przyro-
dy, stymuluj cych rozwój wra liwo ci i umo liwiaj cych poznanie warto ci oraz norm odnosz cych si  do 
rodowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

*  Za cznik nr 1 do Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla szko y podstawowej, w tym dla uczniów z niepe nosprawno ci  
intelektualn  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kszta cenia ogólnego dla bran owej szko y I stopnia, kszta cenia ogólnego dla szko y 
specjalnej przysposabiaj cej do pracy oraz kszta cenia ogólnego dla szko y policealnej. 
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11.  Tworzenie warunków umo liwiaj cych bezpieczn , samodzieln  eksploracj  elementów techniki w otocze-
niu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego dzia ania, prezentowa-
nia wytworów swojej pracy.

12.  Wspó dzia anie z rodzicami, ró nymi rodowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodzi-
ców za ród o istotnych warto ci, na rzecz tworzenia warunków umo liwiaj cych rozwój to samo ci dzie-
cka.

13.  Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadz cych do poznania przez dziecko 
warto ci i norm spo ecznych, których ród em jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne doros e osoby, w 
tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowa  wynikaj cych z warto ci mo liwych do zrozumienia na tym 
etapie rozwoju.

14.  Systematyczne uzupe nianie, za zgod  rodziców, realizowanych tre ci wychowawczych o nowe zagadnie-
nia, wynikaj ce z pojawienia si  w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpiecze stwa i 
harmonijnego rozwoju.

15.  Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia si  dziecka, prowadz ce do osi gni cia przez 
nie poziomu umo liwiaj cego podj cie nauki w szkole.

16.  Organizowanie zaj  – zgodnie z potrzebami – umo liwiaj cych dziecku poznawanie kultury i j zyka 
mniejszo ci narodowej lub etnicznej lub j zyka regionalnego – kaszubskiego.

17.  Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjaj cych budowaniu zainteresowania dziecka j zykiem obcym 
nowo ytnym, ch ci poznawania innych kultur.

Przygotowanie dzieci do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym nie dotyczy:
 1)  dzieci posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du na niepe no-

sprawno  intelektualn  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadaj cych orzeczenie 
o potrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du na niepe nosprawno ci sprz one, je eli jedn  z 
niepe nosprawno ci jest niepe nosprawno  intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

 2)  dzieci posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du na inne ni  wymie-
nione w pkt 1 rodzaje niepe nosprawno ci, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 
ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo o wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz je eli z 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak mo liwo ci realizacji przygotowania 
do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym ze wzgl du na indywidualne potrzeby rozwojowe i edu-
kacyjne oraz mo liwo ci psycho  zyczne dziecka.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) zg asza potrzeby  zjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynno ci higieniczne;
 2)  wykonuje czynno ci samoobs ugowe: ubieranie si  i rozbieranie, w tym czynno ci precyzyjne, np. zapina-

nie guzików, wi zanie sznurowade ;
 3) spo ywa posi ki z u yciem sztu ców, nakrywa do sto u i sprz ta po posi ku;
 4) komunikuje potrzeb  ruchu, odpoczynku itp.;
 5)  uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, na ladowczych, z przyborami lub 

bez nich; wykonuje ró ne formy ruchu: bie ne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 6)  inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystuj c zabawki, materia y u ytkowe, w tym 

materia  naturalny;
 7)  wykonuje czynno ci, takie jak: sprz tanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedn  r k  i obur cz, ma ych 

przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukszta towanych chwytów d oni, u ywa chwytu pisarskiego 
podczas rysowania, kre lenia i pierwszych prób pisania;
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 8) wykonuje podstawowe wiczenia kszta tuj ce nawyk utrzymania prawid owej postawy cia a;
 9)  wykazuje sprawno  cia a i koordynacj  w stopniu pozwalaj cym na rozpocz cie systematycznej nauki 

czynno ci z o onych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzi  sobie z ich prze ywaniem;
 2) szanuje emocje swoje i innych osób;
 3)  prze ywa emocje w sposób umo liwiaj cy mu adaptacj  w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, 

nowej grupie starszych dzieci, a tak e w nowej grupie dzieci i osób doros ych;
 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, u ywaj c charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 5) rozstaje si  z rodzicami bez l ku, ma wiadomo , e rozstanie takie bywa d u sze lub krótsze;
 6)  rozró nia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma wiadomo , e odczuwaj  i prze ywaj  je wszy-

scy ludzie;
 7)  szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdra a swoje w asne strategie, wspierane 

przez osoby doros e lub rówie ników;
 8)  zauwa a, e nie wszystkie prze ywane emocje i uczucia mog  by  podstaw  do podejmowania natychmia-

stowego dzia ania, panuje nad nieprzyjemn  emocj , np. podczas czekania na w asn  kolej w zabawie lub 
innej sytuacji;

 9)  wczuwa si  w emocje i uczucia osób z najbli szego otoczenia;
10) dostrzega, e zwierz ta posiadaj  zdolno  odczuwania, przejawia w stosunku do nich yczliwo  i trosk ;
11) dostrzega emocjonaln  warto  otoczenia przyrodniczego jako ród a satysfakcji estetycznej.

III. Spo eczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1)  przejawia poczucie w asnej warto ci jako osoby, wyra a szacunek wobec innych osób i przestrzegaj c tych 

warto ci, nawi zuje relacje rówie nicze;
 2)  odczuwa i wyja nia swoj  przynale no  do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy ch opców, grupy 

dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
 3) pos uguje si  swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 4)  u ywa zwrotów grzeczno ciowych podczas powitania, po egnania, sytuacji wymagaj cej przeproszenia 

i przyj cia konsekwencji swojego zachowania;
 5)  ocenia swoje zachowanie w kontek cie podj tych czynno ci i zada  oraz przyj tych norm grupowych; 

przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, wspó dzia a z dzie mi w zabawie, pracach u y-
tecznych, podczas odpoczynku;

 6)  nazywa i rozpoznaje warto ci zwi zane z umiej tno ciami i zachowaniami spo ecznymi, np. szacunek do 
dzieci i doros ych, szacunek do ojczyzny, yczliwo  okazywana dzieciom i doros ym – obowi zkowo , 
przyja , rado ;

 7) respektuje prawa i obowi zki swoje oraz innych osób, zwracaj c uwag  na ich indywidualne potrzeby;
 8) obdarza uwag  inne dzieci i osoby doros e;
 9)  komunikuje si  z dzie mi i osobami doros ymi, wykorzystuj c komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyra-

a swoje oczekiwania spo eczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podj cia nauki w szkole:
 1)  wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  komu-

nikatów pozawerbalnych: ta ca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, tea-
tralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materia u naturalnego;

 2)  wyra a swoje rozumienie wiata, zjawisk i rzeczy znajduj cych si  w bliskim otoczeniu za pomoc  j zy-
ka mówionego, pos uguje si  j zykiem polskim w mowie zrozumia ej dla dzieci i osób doros ych, mówi 
p ynnie, wyra nie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i g o ne d wi ki mowy, rozró nia g oski na 
pocz tku i ko cu w wybranych prostych fonetycznie s owach;
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 3)  odró nia elementy wiata  kcji od realnej rzeczywisto ci; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne 
od  kcyjnych;

 4)  rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkry , odczytuje krótkie 
wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotycz ce tre ci znajduj cych zasto-
sowanie w codziennej aktywno ci;

 5)  odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, obja nia kolejno  zdarze  w prostych 
historyjkach obrazkowych, uk ada historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, uk ada i rozwi zuje zagadki;

 6)  wykonuje w asne eksperymenty j zykowe, nadaje znaczenie czynno ciom, nazywa je, tworzy arty j zykowe 
i sytuacyjne, uwa nie s ucha i nadaje znaczenie swym do wiadczeniom;

 7)  eksperymentuje rytmem, g osem, d wi kami i ruchem, rozwijaj c swoj  wyobra ni  muzyczn ; s ucha, 
odtwarza i tworzy muzyk , piewa piosenki, porusza si  przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany cha-
rakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysoko ci d wi ku oraz wyra a j  ruchem, reaguje na sygna y, 
muzykuje z u yciem instrumentów oraz innych róde  d wi ku; piewa piosenki z dzieci cego repertuaru 
oraz atwe piosenki ludowe; ch tnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyra a emocje i zjawiska 
pozamuzyczne ró nymi rodkami aktywno ci muzycznej; aktywnie s ucha muzyki; wykonuje lub rozpo-
znaje melodie, piosenki i pie ni, np. wa ne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, 
charakterystyczne dla uroczysto ci narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczysto ci 
np. Dnia Babci i Dziadka, wi ta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu s ucha muzyki;

 8)  wykonuje w asne eksperymenty gra  czne farb , kredk , o ówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i z o one 
znaki, nadaj c im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kre li wybrane litery i cyfry 
na g adkiej kartce papieru, wyja nia sposób powstania wykre lonych, narysowanych lub zapisanych kszta -
tów, przetwarza obraz ruchowy na gra  czny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. 
znaku gra  cznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, okre la kierunki i miejsca 
na kartce papieru;

 9)  czyta obrazy, wyodr bnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajduj ce si  w otoczeniu, wyja -
nia ich znaczenie;

10)  wymienia nazw  swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (god o,  aga, hymn), nazywa 
wybrane symbole zwi zane z regionami Polski ukryte w podaniach, przys owiach, legendach, bajkach, np. 
o smoku wawelskim, orientuje si , e Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

11)  wyra a ekspresj  twórcz  podczas czynno ci konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrze , 
nadaj c znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, okre la ich po o enie, liczb , kszta t, wielko , 
ci ar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybran  cech ;

12)  klasy  kuje przedmioty wed ug: wielko ci, kszta tu, koloru, przeznaczenia, uk ada przedmioty w grupy, sze-
regi, rytmy, odtwarza uk ady przedmiotów i tworzy w asne, nadaj c im znaczenie, rozró nia podstawowe 
 gury geometryczne (ko o, kwadrat, trójk t, prostok t);

13)  eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru d ugo ci przedmiotów, wykorzystuj c np. d o , 
stop , but;

14)  okre la kierunki i ustala po o enie przedmiotów w stosunku do w asnej osoby, a tak e w stosunku do 
innych przedmiotów, rozró nia stron  lew  i praw ;

15)  przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porz dkowych, wicze  i wykonywania innych czynno-
ci, pos uguje si  liczebnikami g ównymi i porz dkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczaj ce liczby od 0 do 10, 

eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji u ytkowej, 
liczy obiekty, odró nia liczenie b dne od poprawnego;

16)  pos uguje si  w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynno ci poj ciami dotycz cymi nast pstwa czasu 
np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesi cy;

17)  rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nomina ach, porz dkuje je, rozumie, do czego s u  
pieni dze w gospodarstwie domowym;

18)  pos uguje si  poj ciami dotycz cymi zjawisk przyrodniczych, np. t cza, deszcz, burza, opadanie li ci 
z drzew, sezonowa w drówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotycz cymi ycia zwierz t, 
ro lin, ludzi w rodowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, zió ;
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19)  podejmuje samodzieln  aktywno  poznawcz  np. ogl danie ksi ek, zagospodarowywanie przestrzeni 
w asnymi pomys ami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

20)  wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbli szego otoczenia, wyja nia, czym zajmuje 
si  osoba wykonuj ca dany zawód;

21)  rozumie bardzo proste polecenia w j zyku obcym nowo ytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, 
np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; u ywa wyrazów i zwrotów maj -
cych znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynno ci; powtarza rymowanki i proste 
wierszyki, piewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, 
gdy s  wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimik , gestami;

22)  reaguje na proste polecenie w j zyku mniejszo ci narodowej lub etnicznej, u ywa wyrazów i zwrotów maj -
cych znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, 
piewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. 

obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna god o (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;
23)  reaguje na proste polecenie w j zyku regionalnym – kaszubskim, u ywa wyrazów i zwrotów maj cych 

znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynno ciach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, 
piewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. 

obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna god o (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

Warunki i sposób realizacji
 1.  Zgodnie z zapisami dotycz cymi zada  przedszkola nauczyciele organizuj  zaj cia wspieraj ce rozwój 

dziecka. Wykorzystuj  do tego ka d  sytuacj  i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zaj -
cia kierowane i niekierowane. Wszystkie do wiadczenia dzieci p yn ce z organizacji pracy przedszkola s  
efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Wa ne s  zatem zaj cia kierowane, jak i czas 
spo ywania posi ków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczysto ci przed-
szkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo wa na jest samodzielna zabawa.

 2.  Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazuj  na konieczno  
uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spe nieniem powinna sta  si  dobrze 
zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na wie ym powietrzu. Naturalna zabawa 
dziecka wi e si  z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zaj  na 
wie ym powietrzu powinna by  elementem codziennej pracy z dzieckiem w ka dej grupie wiekowej.

 3.  Nauczyciele, organizuj c zaj cia kierowane, bior  pod uwag  mo liwo ci dzieci, ich oczekiwania poznaw-
cze i potrzeby wyra ania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz ch ci zabawy. Wykorzystuj  
ka d  naturalnie pojawiaj c  si  sytuacj  edukacyjn  prowadz c  do osi gni cia dojrza o ci szkolnej. 
Sytuacje edukacyjne wywo ane np. oczekiwaniem poznania liter skutkuj  zabawami w ich rozpoznawaniu. 
Je eli dzieci w sposób naturalny s  zainteresowane zabawami prowadz cymi do wicze  czynno ci z o o-
nych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tych e 
czynno ci zgodnie z  zjologi  i natur  pojawiania si  tych e procesów.

 4.  Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabaw  dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa 
rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwi zaniem metodycznym, 
które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowuj ce do nauki pisania liter prowadzi  powinny jedynie 
do optymalizacji napi cia mi niowego, wicze  planowania ruchu przy kre leniu znaków o charakterze, 
literopodobnym, wicze  czytania liniatury, wodzenia po ladzie i zapisu wybranego znaku gra  cznego. 
W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy si  czynno ci z o onych z udzia em ca ej grupy, 
lecz przygotowuje si  do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

 5.  Nauczyciele diagnozuj , obserwuj  dzieci i twórczo organizuj  przestrze  ich rozwoju, w czaj c do zabaw 
i do wiadcze  przedszkolnych potencja  tkwi cy w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

 6.  Wspó czesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniaj cym si  otoczeniu, st d przed-
szkole powinno sta  si  miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.

 7.  Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzaj cych 
si  systematycznie fazach, które pozwalaj  dziecku na stopniowe zrozumienie poj cia czasu i organizacji 
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oraz daj  poczucie bezpiecze stwa i spokoju, zapewniaj c mu zdrowy rozwój.
 8.  Pobyt w przedszkolu jest czasem wype nionym zabaw , która pod okiem specjalistów tworzy pole do wiad-

cze  rozwojowych buduj cych dojrza o  szkoln . Nauczyciele zwracaj  uwag  na konieczno  tworzenia 
stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które b d  niezb dne, aby rozpocz  nauk  w szkole, a tak e 
na rol  poznawania wielozmys owego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrza o ci szkolnej maj  zaj -
cia rytmiki, które powinny by  prowadzone w ka dej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem wicze  zapobiegaj cych wadom postawy.

 9.  Nauczyciele systematycznie informuj  rodziców o post pach w rozwoju ich dziecka, zach caj  do wspó -
pracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowuj  diagnoz  dojrza o ci szkolnej 
dla tych dzieci, które w danym roku maj  rozpocz  nauk  w szkole.

10.  Przygotowanie dzieci do pos ugiwania si  j zykiem obcym nowo ytnym powinno by  w czone w ró ne 
dzia ania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywa  si  przede 
wszystkim w formie zabawy. Nale y stworzy  warunki umo liwiaj ce dzieciom os uchanie si  z j zykiem 
obcym w ró nych sytuacjach ycia codziennego. Mo e to zosta  zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do 
dzieci bardzo prostych polece  w j zyku obcym w toku ró nych zaj  i zabaw, wspóln  lektur  ksi eczek 
dla dzieci w j zyku obcym, w czanie do zaj  rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materia ów 
audiowizualnych w j zyku obcym. Nauczyciel prowadz cy zaj cia z dzie mi powinien wykorzysta  natu-
ralne sytuacje wynikaj ce ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzy  lub zastosowa  w dalszej zabawie 
poznane przez dzieci s owa lub zwroty. Dokonuj c wyboru j zyka obcego nowo ytnego, do pos ugiwania 
si  którym b d  przygotowywane dzieci ucz szczaj ce do przedszkola lub innej formy wychowania przed-
szkolnego, nale y bra  pod uwag , jaki j zyk obcy nowo ytny jest nauczany w szko ach podstawowych na 
terenie danej gminy.

11.  Aran acja przestrzeni wp ywa na aktywno  wychowanków, dlatego proponuje si  takie jej zagospoda-
rowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie ró norodnych form dzia ania. Wskazane jest zorga-
nizowanie sta ych i czasowych k cików zainteresowa . Jako sta e proponuje si  k ciki: czytelniczy, kon-
strukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje si  k ciki zwi zane z realizowan  tematyk , 
wi tami okoliczno ciowymi, specy  k  pracy przedszkola.

12.  Elementem przestrzeni s  tak e zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci 
do podejmowania samodzielnego dzia ania, odkrywania zjawisk oraz zachodz cych procesów, utrwalania 
zdobytej wiedzy i umiej tno ci, inspirowania do prowadzenia w asnych eksperymentów. Istotne jest, aby 
ka de dziecko mia o mo liwo  korzystania z nich bez nieuzasadnionych ogranicze  czasowych.

13.  Elementem przestrzeni w przedszkolu s  odpowiednio wyposa one miejsca przeznaczone na odpoczynek 
dzieci (le ak, materac, mata, poduszka), jak równie  elementy wyposa enia odpowiednie dla dzieci o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych. 

14.  Estetyczna aran acja wn trz umo liwia celebrowanie posi ków (kulturalne, spokojne ich spo ywanie po -
czone z nauk  pos ugiwania si  sztu cami), a tak e mo liwo  wybierania potraw przez dzieci (walory 
od ywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.

15.  Aran acja wn trz umo liwia dzieciom podejmowanie prac porz dkowych np. po i przed posi kami, po 
zako czonej zabawie, przed wyj ciem na spacer.
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ZAKOŃCZENIE

Gdyby na wielkim wiecie zabrak o u miechu dziecka, by oby ciemno i mroczno, 
ciemniej i mroczniej ni  podczas nocy bezgwiezdnej i bezksi ycowej – mimo wszelkich s o c, 

gwiazd i sztucznych re  ektorów. Ten jeden ma y u miech rozwidnia ycie. 

Julian Ejsmond

Tre ci programu nale y interpretowa  i wprowadza  adekwatnie do mo liwo ci i potrzeb dzieci. Najwa niejsze bo-
wiem jest to, aby dziecko czu o si  w przedszkolu szcz liwe i z rado ci  zdobywa o coraz to nowe umiej tno ci, nie 
odczuwaj c trudu uczenia si .
Dziecko ko cz ce nauk  w przedszkolu b dzie:
• rozumie  wiat i nagromadzone w nim warto ci,
• opieku cze, tolerancyjne, otwarte wobec innych,
• radzi  sobie i aktywnie uczestniczy  w yciu rodziny i grupy rówie ników,
• radzi  sobie z trudno ciami i problemami,
• przygotowane do roli ucznia,
• aktywne, kreatywne, ambitne, konsekwentne, komunikatywne,
• postrzega  siebie pozytywnie,
• wyra a  w asne opinie,
• dba  o w asne bezpiecze stwo i zdrowie,
• mie  wiadomo  w asnej to samo ci.
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PODSTAWY PRAWNE

 – Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 
poz. 35)

 – Rozporz dzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do u ytku 
w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do u ytku szkolnego 
podr czników z (Dz.U. z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 752)

 – Za cznik nr 1 do Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla szko y podstawo-
wej, w tym dla uczniów z niepe nosprawno ci  intelektualn  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kszta cenia 
ogólnego dla bran owej szko y I stopnia, kszta cenia ogólnego dla szko y specjalnej przysposabiaj cej do pracy oraz 
kszta cenia ogólnego dla szko y policealnej
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DOŁĄCZ DO KLUBU
NAUCZYCIELA
Jeżeli chcesz, aby Twoje zajęcia były zawsze dobrze 
przygotowane i zależy Ci na dobrej ocenie zarówno dyrektora, 
jak i rodziców, uzyskaj dostęp* do wysokiej jakości materiałów 
dydaktycznych dostępnych w Klubie Nauczyciela na Uczę.pl.

CHCESZ DOSKONALIĆ UMIEJĘTNOŚCI? 
ZRÓB TO Z NAMI!
E-WARSZTATY
Wygodnie, w dowolnym miejscu 
i bez konieczności dojazdu weźmiesz 
udział w warsztatach online 
organizowanych na najwyższym 
poziomie merytorycznym.
Dowiesz się, jak pracować z WSiP 
w teorii i praktyce.

* Dostęp oraz korzystanie z serwisu wymagają rejestracji oraz akceptacji regulaminu serwisu.

RETRANSMISJE 
WCZE NIEJSZYCH 
E-WARSZTATÓW 

S  DOST PNE
NA STRONIE 

WSIP.PL/E SPOTKANIA

ZAREJESTRUJ SIĘ 
NA E-WARSZTATY
Rejestracja na e-warsztaty 
umożliwi otrzymanie certyfikatu 
WSiP. O planowanych e-warsztatach 
powiadomimy Cię e-mailem oraz 
na stronie internetowej wsip.pl, 
na której znajdziesz formularz rejestracji.



Dokładnie tyle, ile 
potrzebuje Twoja grupa 
Przygotuj dzieci na wielką przygodę. 
Największą nagrodą jest dla Ciebie radość dzieci. Ich apetyt na odkrywanie 
świata daje Ci energię do pracy. Zależy Ci na zaufaniu rodziców?  
Sięgnij po nasze materiały i przekonaj się, że są w sam raz dla Ciebie.  
Będziesz zawsze dobrze przygotowany do zajęć.

PRZYGOTOWANI NA CZAS!
Twoim sprzymierzeńcem będzie Puszatek. Wprowadzi dzieci 
w świat relacji z rówieśnikami. Jest przyjacielskim, puszystym 
stworkiem, który żyje w zakamarkach przedszkola. Dorasta 
razem z dziećmi – raz się śmieje, raz się puszy, wtedy trudno 
go ugłaskać… Pojawia się w kartach pracy i scenariuszach zajęć. 
Przedszkolaki poznają jego historię z opowiadań Agnieszki Galicy.

WIĘCEJ NA 
WSiP.PL

P
Tw
w
st
ra
go
Pr

  Korczakowskie podejście  
do społeczno-emocjonalnego  
rozwoju dziecka

  Zintegrowane z cyklem narzędzie  
do diagnozy gotowości szkolnej  
i analizy jej wyników

  Rzetelne przygotowanie  
do nauki czytania i pisania

6 lat 5 lat

  Kompleksowa oferta dla trzy-, 
cztero-, pięcio- i sześciolatków

  Poznawanie świata przez 
eksperymenty i zabawy badawcze

  Ciekawy i bogaty program 
wychowawczy

Wędrując z Tropicielami, dzieci poznają litery i liczby, samodzielnie odkrywają 
świat przez eksperymentowanie i wnioskowanie. Ćwiczą słuch, trenują wzrok, 
rozwijają mowę, a przy tym zaspokajają naturalną potrzebę ruchu!

NOWOŚĆ

ZAMÓW NA 
SKLEP.WSiP.PL

3 lat

Pak i Supełek – sympatyczni bohaterowie cyklu, 
którzy pomogą rozwiązać nawet najtrudniejsze 

zadanie. Czekają na dzieci w każdym pudełku. 

3lat

ją y p łłją

5 lat

4 lata

5lat 6 lat



Nowa podstawa programowa  
   – nowa oferta WSiP

sklep.wsip.pl
infolinia: 801  220  555

wsip.pl

Więcej informacji u naszych konsultantów edukacyjnych oraz na wsip.pl


