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O Autorkach programu wychowania przedszkolnego Ku dziecku
Barbara Bilewicz-Kuênia – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zak∏adzie Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS.
Autorka i realizatorka szkoleƒ i kursów doskonalàcych dla nauczycieli w ramach
wspó∏pracy z Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie; konsultant programów
edukacyjnych realizowanych przez TVP Lublin. Zainteresowania naukowe: rozpoznawanie i rozwijanie zdolnoÊci poznawczych, twórczych i emocjonalno-spo∏ecznych dzieci; nauczyciel, szko∏a, przedszkolak i uczeƒ w okresie reformy edukacji.
Autorka programu stymulowania rozwoju zdolnoÊci twórczych dzieci szeÊcioletnich
i kilkunastu artyku∏ów naukowych.
Teresa Parczewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,
adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, w Zak∏adzie Pedagogiki Przedszkolnej. Zainteresowania naukowe: badania i aktywnoÊç dydaktyczna
zwiàzane g∏ównie z kszta∏ceniem i wychowaniem dziecka w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Autorka monografii: Metody aktywizujàce w edukacji przyrodniczej uczniów klas I–III (2005), podr´cznika: Edukacja ekologiczna w przedszkolu.
Wybrane zagadnienia (2009) oraz kilkunastu artyku∏ów w czasopismach o zasi´gu
krajowym; cz∏onek Zespo∏u Edukacji Elementarnej PAN, Akademickiego Seminarium Edukacji Dziecka przy UAM w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddzia∏ Lubelski oraz ekspert Komisji Kwalifikacyjnej przy Kuratorium
OÊwiaty w Lublinie; konsultant oko∏o 50 odcinków programu edukacyjnego dla
dzieci Jedynkowe Przedszkole.
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WST¢P

Szybko post´pujàce aktualne przemiany cywilizacyjne implikujà potrzeb´ modernizacji szkolnictwa, zasad oÊwiatowych i teorii pedagogicznej. Pojawiajà si´
nowe priorytety edukacyjne zwiàzane z zapewnieniem wysokiej jakoÊci kszta∏cenia ka˝dej jednostki, modelu kszta∏cenia lepiej dostosowanego do indywidualnych
potrzeb i zdolnoÊci wychowanków, wi´kszej autonomii placówek, lepszego
dost´pu do edukacji dla najm∏odszych dzieci oraz zwi´kszenia udzia∏u rodziców
w tym procesie.
Teoretycy pedagogiki podkreÊlajà potrzeb´ edukacji promujàcej rozwój, która
zak∏ada: koherencj´ celów wychowania i nauczania z celami rozwoju, koherencj´
oczekiwaƒ dziecka i celów doros∏ych, koherencj´ relacji pomi´dzy nauczycielami, rodzicami i innymi cz∏onkami spo∏ecznoÊci wychowujàcej1.
W zwiàzku z tym, podstawà dzia∏aƒ edukacyjnych staje si´ wiedza nauczyciela
o w∏aÊciwoÊciach rozwojowych dziecka oraz umiej´tnoÊç widzenia go jako
jednostki rozwijajàcej si´ w charakterystyczny dla siebie, indywidualny sposób.
Nauczyciel wspierajàcy wzrastanie dziecka ju˝ nie kieruje jego rozwojem, lecz
w nim uczestniczy, a pomocny mu program jest strategià wielokierunkowej stymulacji aktywnoÊci dziecka i samego wychowawcy.
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego2, obowiàzujàca
w placówkach edukacyjnych od wrzeÊnia 2009 roku, otwiera przed dzieçmi
i nauczycielem nowe mo˝liwoÊci pracy: wyboru treÊci, miejsca, czasu, tempa
i okolicznoÊci uczenia si´, rozumianego jako samodzielne gromadzenie doÊwiadczeƒ i ich rekonstruowanie. Natomiast sam proces edukacyjny, który z za∏o˝enia
ma byç skuteczny, przyjazny i nowoczesny, nie skupia si´ ju˝ tylko na zdolnoÊciach

1

J. Uszyƒska-Jarmoc, Rozwój dziecka a edukacja, w: K. Lubomirska (red.), Edukacja elementarna.
Podstawy teoretyczne – wybrane zagadnienia. Zeszyt 1., CODN, Warszawa 2005, s. 55–56.
2 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddzia∏ów przedszkolnych
w szko∏ach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, z dnia 23 grudnia 2008 r.
Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r.
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intelektualnych dzieci i opanowywaniu przez nie wiedzy, ale przede wszystkim
na odkrywaniu i pobudzaniu ich naturalnych uzdolnieƒ i predyspozycji.
TreÊci zawarte w programie Ku dziecku zach´cajà nauczyciela do pracy opartej na dzia∏aniu, indywidualizacji i ró˝nicowaniu (zarówno sposobów pracy, jak
i efektów koƒcowych) we wszystkich obszarach: spo∏ecznym, emocjonalnym,
poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umo˝liwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadaƒ
do rozpoznanego poziomu rozwojowego. Zgodnie z intencjà programu i jego
podstawà teoretycznà, jakà jest teoria konstruktywizmu oraz koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, dzieci, podejmujàc zadania, kierujà si´
osobistymi motywami i potrzebami, majà swobod´ w wyborze zadaƒ (rodzaju,
czasu trwania, partnera) oraz rozumiejà u˝ytecznoÊç celu dzia∏ania.
Podstawowà metodà badawczà, pozwalajàcà nauczycielowi przeprowadzaç
diagnoz´ edukacyjnà, jest obserwacja, a pomocnym narz´dziem badawczym –
umieszczony w programie Kwestionariusz zdolnoÊci i osiàgni´ç dziecka. Do programu do∏àczono równie˝ inne narz´dzia badawcze, konstrukcji w∏asnej, zawarte w aneksie, które pomogà nauczycielowi w bardziej wnikliwej diagnozie
zdolnoÊci, zainteresowaƒ i osiàgni´ç dziecka; podano tak˝e przyk∏ady narz´dzi
standaryzowanych wraz z bibliografià.
Naszym zamierzeniem by∏o stworzenie programu, który pozostawia nauczycielowi i dzieciom du˝à autonomi´ oraz jest Êrodkiem wielop∏aszczyznowej stymulacji
aktywnoÊci.
˚ywimy nadziej´, ˝e program b´dzie inspiracjà do takich twórczych dzia∏aƒ.
Autorki
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1. Podstawy teoretyczne programu

Podstawà teoretycznà programu Ku dziecku jest koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, z której wynikajà praktyczne cele edukacji: kszta∏cenie
i wychowanie skoncentrowane na jednostce, jej zdolnoÊciach i zainteresowaniach,
oraz konstruktywizm jako teoria wiedzy, poznawania i uczenia si´.
W Êwietle teorii H. Gardnera ludzie ró˝nià si´ mi´dzy sobà profilem inteligencji, majàcej struktur´ z∏o˝onà, wielorakà, zaÊ jej ró˝ne aspekty ujawniajà si´
w procesie rozwiàzywania problemów.
Intelekt, w rozumieniu H. Gardnera, ma wieloraki charakter, a inteligencja jest
zdolnoÊcià rozwiàzywania problemów lub tworzenia produktów, które majà konkretne znaczenie w danym Êrodowisku, kontekÊcie kulturowym czy spo∏ecznym;
umiej´tnoÊcià pozwalajàcà jednostce, chcàcej osiàgnàç zamierzony cel, znaleêç
najbardziej odpowiednià drog´ do niego prowadzàcà. Badacz jest zdania, ˝e poznawczà kompetencj´ bàdê sprawnoÊç cz∏owieka lepiej opisuje si´ w kategoriach
zró˝nicowanego zbioru zdolnoÊci, talentów czy te˝ umiej´tnoÊci, zwanych inteligencjami. Inteligencja – wed∏ug autora – to pewien potencja∏ biopsychiczny, nie
jest ona okreÊlonym czynnikiem, lecz zbiorem wielu ró˝nych, niezale˝nych od
siebie zdolnoÊci, dlatego potencja∏ przedstawia jako inteligencje wielorakie.
W teorii H. Gardnera za podstaw´ przyjmuje si´ istnienie u ka˝dej jednostki
wielu ró˝nych inteligencji, które w tym programie sà okreÊlane mianem zdolnoÊci.
Wyró˝nia si´ zdolnoÊci: s∏owno-j´zykowe (lingwistyczne), wizualno-przestrzenne, muzyczne, cielesno-kinestetyczne, logiczno-matematyczne,
interpersonalne, intrapersonalne, przyrodnicze oraz egzystencjalne3.
Ka˝da inteligencja opiera si´ na potencjale biologicznym, który okreÊlajà czynniki genetyczne, a ostatecznie wyra˝a si´ w postaci b´dàcej skutkiem wzajemnych
oddzia∏ywaƒ tych czynników oraz czynników Êrodowiskowych4. Ma∏e dziecko,
wed∏ug H. Gardnera, tworzy sobie teorie i koncepcje dzia∏ania Êwiata, zarówno

3
4

M. SuÊwi∏∏o, Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kszta∏ceniu. Wyd. UWM, Olsztyn, 2004, s. 17–18.
H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, Poznaƒ 2002, s. 130.
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Êwiata fizycznego, jak i Êwiata ludzi. Wówczas rozwijajà si´ u niego zaczàtki znajomoÊci podstawowych systemów symbolicznych – j´zyka, liczb, muzyki, przedstawieƒ graficznych i malarskich. Przyswajanie tych systemów odbywa si´ bez
formalnego, bezpoÊredniego udzia∏u nauczyciela. Dzieci rozwijajà te umiej´tnoÊci, w g∏ównej mierze wchodzàc w spontaniczne interakcje z otaczajàcym
Êwiatem5, zauwa˝ajà i odbierajà ró˝ne formy informacji kulturowych, majà przy
tym odmienne potrzeby i przystosowujà treÊç przekazów do ró˝nych struktur
motywacyjnych i poznawczych, dlatego te˝ w procesie edukacyjnym nale˝y braç
pod uwag´ te czynniki rozwojowe6.
Zdaniem badacza, w przedszkolu i pierwszych klasach szko∏y podstawowej nauczanie powinno byç skoncentrowane na odkrywaniu przez dziecko w∏asnych predyspozycji. Dziecko, b´dàce w okresie najbardziej dynamicznego rozwoju, jakim
jest wiek przedszkolny, mo˝e odnaleêç coÊ, co je szczególnie zainteresuje i b´dzie
zgodne z jego potrzebami, ujawniç zdolnoÊci i zainteresowania, które b´dzie rozwijaç w przysz∏oÊci w szkole, pracy i w ˝yciu codziennym. Konkludujàc, H. Gardner uznaje, ˝e celem szko∏y powinno byç rozwijanie ró˝nych rodzajów inteligencji,
kszta∏towanie zainteresowaƒ, które odpowiadajà konkretnemu spektrum inteligencji ka˝dego ucznia. Edukacja powinna byç zorganizowana w taki sposób, by nauczyciele mogli jak najlepiej poznaç, zrozumieç i pomóc rozwinàç mo˝liwoÊci dziecka7.
Gdy nauczyciel oceni te mo˝liwoÊci, istotne jest równie˝ poznanie jego stylu poznawczego lub stylu dzia∏ania, dlatego te˝ niebagatelna jest organizacja przestrzeni
edukacyjnej, bogatej w inspirujàce i absorbujàce uwag´ materia∏y.
W programie Ku dziecku poj´cie inteligencji wielorakich zosta∏o zastàpione
terminami „zdolnoÊç” oraz „zainteresowanie”. To Êwiadome zamierzenie, a jego
celem jest budowanie w opinii nauczycieli, rodziców i osób z szerszego kr´gu
oddzia∏ywaƒ pozytywnej, rozleglejszej konotacji poj´cia „inteligencja”, czego
istotà jest spojrzenie na dziecko przez pryzmat jego zdolnoÊci, a nie jego braków
lub uchybieƒ w post´powaniu. Ideà przewodnià i filozofià programu jest dostrzeganie w dziecku wszystkich jego osiàgni´ç, szerokie, wielop∏aszczyznowe spojrzenie i interpretacja jego rozwoju, z uwzgl´dnieniem skokowego charakteru tego˝

5

Tam˝e , s. 91.
Tam˝e, s. 97.
7 Tam˝e, s. 27.
6
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rozwoju, oraz poszanowanie dla indywidualnoÊci dziecka. Zale˝y nam, by nie podkreÊlaç roli czynników poznawczych, kojarzàcych si´ z kszta∏ceniem intelektu,
edukacjà, ale by patrzeç na dziecko i jego rozwój wieloaspektowo, uwzgl´dniajàc
aktywnoÊç w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i spo∏ecznej.
Ideà przewodnà tego programu jest skoncentrowanie si´ na indywidualnym
rozwoju dziecka. Priorytetem jest odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolnoÊci i zainteresowaƒ dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie ze szczególnym uwzgl´dnieniem naturalnej aktywnoÊci dzieci i zdolnoÊci rozwiàzywania
problemów.
Program opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e nie wszystkie dzieci majà takie same zainteresowania i zdolnoÊci, jak równie˝ nie wszyscy nauczyciele uczà w ten sam
sposób. Dlatego te˝ nale˝y uwzgl´dniaç ró˝nice indywidualne mi´dzy dzieçmi,
dostrzegalne w praktyce edukacyjnej ju˝ na pierwszym szczeblu edukacji, czyli
w edukacji przedszkolnej, wykorzystujàc przy tym wspó∏czesne osiàgni´cia psychopedagogiczne. Program jest przeznaczony do pracy z dzieçmi b´dàcymi na
ró˝nych Êcie˝kach rozwoju, dzieçmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
dzieçmi rozwijajàcymi si´ prawid∏owo i harmonijnie oraz dzieçmi o szczególnych
lub ponadprzeci´tnych wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych. Zgodnie
z teorià H. Gardnera wczesne ustalenie uzdolnieƒ mo˝e bardzo pomóc w doborze
doÊwiadczeƒ korzystnych dla dziecka, ale równie wa˝ne jest ustalenie jego s∏abych
punktów8.
Nauczyciele wykorzystujàcy program Ku dziecku powinni patrzeç na swoich
podopiecznych zawsze pozytywnie, przez pryzmat ich zdolnoÊci, ujmowanych
egalitarnie jako w∏aÊciwe wszystkim dzieciom, jak równie˝ elitarnie, gdy jawià
si´ one u niektórych jako uzdolnienia specjalne. Rolà nauczyciela w Êwietle koncepcji H. Gardnera jest bycie rozumnym „specjalistà od oceniania”, a jego zadaniem
jest jak najlepsze zrozumienie zdolnoÊci i zainteresowaƒ dzieci, Êwiadomy dobór
programu, metod i Êrodków nauczania oraz organizacja przestrzeni edukacyjnej,
która najbardziej odpowiada∏aby poszczególnym, odmiennym jednostkom9.
H. Gardner podkreÊla wa˝noÊç innych osób zaanga˝owanych w rozwój dziecka:
osoby takie to poÊrednicy pomi´dzy dzieckiem a programem nauki oraz szko∏à

8
9

Tam˝e, s. 30.
Tam˝e, s. 28.

9

– w tym wypadku przedszkolem – a spo∏ecznoÊcià. W koncepcji programowej
takimi osobami b´dà specjaliÊci, tacy jak pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, lekarze, pracownicy organów nadzoru, rodzice i inni przedstawiciele spo∏ecznoÊci
z przestrzeni rozwoju dziecka.
Kluczowe dla programu poj´cia zdolnoÊci i zainteresowaƒ ujmowane sà nast´pujàco:
ZdolnoÊç, wed∏ug Boles∏awa Hornowskiego, to indywidualna w∏aÊciwoÊç
osobowoÊci cz∏owieka, której nie mo˝na sprowadzaç do wykszta∏conych nawyków, ale dzi´ki której mo˝na kszta∏towaç ró˝nego rodzaju nawyki, sprawnoÊci
i umiej´tnoÊci10. Zdaniem W∏adys∏awa PuÊleckiego, na ogó∏ przez zdolnoÊç rozumie si´ predyspozycje psychiczne umo˝liwiajàce ∏atwà, sprawnà oraz skutecznà
realizacj´ czegoÊ11. ZdolnoÊci mogà byç wszechstronne bàdê w jakiejÊ dziedzinie.
Jak podaje Wies∏awa Limont, problem zdolnoÊci mo˝na rozpatrywaç pod kilkoma
wzgl´dami, wyró˝nia si´ bowiem ich ró˝ne rodzaje (zdolnoÊci ogólne, uzdolnienia
kierunkowe, zdolnoÊci twórcze)12. Rozumienie znaczenia poj´cia zdolnoÊci jest
szczególnie istotne dla praktyki pedagogicznej, podobnie jak rozumienie zwiàzków i zale˝noÊci pomi´dzy poj´ciami zdolnoÊci a uzdolnienia.
Uzdolnienie definiowane jest jako swoisty uk∏ad zdolnoÊci warunkujàcych
ponadprzeci´tny poziom wykonywania jakiegoÊ rodzaju dzia∏alnoÊci, np.: naukowej, literackiej, technicznej, sportowej czy organizacyjnej13.
W. Limont uzupe∏nia t´ definicj´, twierdzàc, ˝e posiadane przez kogoÊ uzdolnienia sà równoznaczne z osiàganiem przez niego wyraênie ponadprzeci´tnych
rezultatów w danej dziedzinie aktywnoÊci, wymagajàcej nie tylko wykonywania
operacji elementarnych (co umo˝liwiajà zdolnoÊci), lecz tak˝e w∏àczenia tych
operacji w zorganizowanà sekwencj´ dzia∏aƒ o wy˝szym stopniu z∏o˝onoÊci14.
Wspó∏czeÊnie jednà z najbardziej popularnych definicji zdolnego ucznia, która
doczeka∏a si´ zapisu prawnego w USA, jest definicja Sydneya Marlanda: „uzdolnione i utalentowane dzieci to te, które zosta∏y zidentyfikowane przez osoby

10

B. Hornowski, Rozwój inteligencji i uzdolnieƒ specjalnych, WSiP, Warszawa 1978, s. 48.
W. PuÊlecki, Wspieranie elementarnych zdolnoÊci twórczych uczniów, Kraków 1998, s. 35.
12 W. Limont, Synektyka a zdolnoÊci twórcze: eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolnoÊci
twórczych z wykorzystaniem aktywnoÊci plastycznej, Wydawnictwo UMK, Toruƒ 1994.
13 W. Okoƒ, S∏ownik pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 335.
14 W. Limont, Synektyka a zdolnoÊci twórcze…, poz. cyt.
11
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o odpowiednich kwalifikacjach jako te, które majà predyspozycje do wybitnych
osiàgni´ç”15. Uzdolnienia mogà obejmowaç nast´pujàce obszary: ogólne zdolnoÊci
intelektualne, specyficzne zdolnoÊci akademickie, twórcze lub produktywne myÊlenie, zdolnoÊci przywódcze, zdolnoÊci artystyczne, zdolnoÊci psychomotoryczne16.
Zainteresowanie, wed∏ug Antoniny Guryckiej, to ukierunkowana aktywnoÊç
poznawcza, wyst´pujàca z okreÊlonym nasileniem. Przybiera ona postaç wybiórczego stosunku do otaczajàcego Êwiata, wyra˝ajàcego si´ w dostrzeganiu –
poÊród wielu innych – okreÊlonych problemów, zjawisk czy procesów; w dà˝eniu
do ich zbadania, poznania, rozwiàzania oraz w prze˝ywaniu uczuç pozytywnych
i negatywnych, zwiàzanych z posiadaniem lub brakiem wiedzy, z rozwiàzywaniem
lub niemo˝noÊcià rozwiàzania problemu17. Proces kszta∏towania zainteresowaƒ,
wed∏ug A. Guryckiej, przedstawia si´ nast´pujàco:
[?

]xN

Poszczególne symbole oznaczajà:
? – problem, wobec którego stawiamy dziecko,
– wskazówka, której mu udzielamy,
– samodzielne rozwiàzywanie problemu,
– sygnalizuje pozytywny poznawczo wynik pracy dziecka,
– fakt otoczenia tego wyniku spo∏ecznà aprobatà,
x N – proces nale˝y powtarzaç tak d∏ugo, a˝ zjawià si´ dowody na to, ˝e nowe
zainteresowanie zosta∏o obudzone18.
Ogólne zasady post´powania pedagogicznego oparte sà w programie Ku
dziecku na konstruktywistycznym podejÊciu pedagogicznym, wed∏ug którego dziecko uczy si´ w interakcji z otoczeniem, konstruuje w∏asnà wiedz´, nie rejestrujàc
jedynie informacji i nowych danych, lecz budujàc struktury wiedzy z dost´pnych
informacji19. Niezwykle istotne w tym procesie jest to, ˝e dziecko wchodzi w
interakcje ze Êwiatem zewn´trznym, poznaje rzeczy, ich w∏aÊciwoÊci, dzia∏a,

15 M. Siekaƒska, Koncepcje zdolnoÊci a identyfikacja uczniów zdolnych, w: A.E. S´kowski (red.), Psychologia
zdolnoÊci. Wspó∏czesne kierunki badaƒ, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
16 J.H. Borland, Planning and implementing programs for the gifted, Teachers College, Columbia University,
New York–London 1991.
17 A. Gurycka, O sztuce wychowania. Dla wychowawców i nauczycieli, CODN, Warszawa, 1997, s. 65.
18 K. Cha∏as, Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce, Wyd. Nowa Era, Warszawa, 2000, s. 36–37.
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dokonuje przekszta∏ceƒ, dlatego te˝ kluczowa jest w przedszkolu organizacja
przestrzeni edukacyjnej w postaci oÊrodków zainteresowaƒ. Dzieci budujà t´
przestrzeƒ wspólnie z nauczycielem (anga˝ujàc równie˝ rodziców), dzi´ki temu majà poczucie, ˝e ich zdanie, potrzeby i wytwory sà wa˝ne, i czynnie uczestniczà w Êledzeniu procesu rozwoju.
Dziecko poznaje przedmioty poprzez zmys∏y i w ten sposób aktywizujà si´
u niego podstawowe i z∏o˝one operacje umys∏owe. Dzia∏ania te poczàtkowo
majà charakter zewn´trzny, lecz w toku powtarzania schematów i gromadzenia
ró˝norodnych doÊwiadczeƒ stajà si´ bardzie uwewn´trznione, zostajà zasymilowane do istniejàcego systemu wiedzy. Dziecko poprzez swojà aktywnoÊç konstruuje
trzy rodzaje wiedzy: fizycznà (wiedza o przedmiotach), logiczno-matematycznà (operacje umys∏owe dokonywane podczas dzia∏aƒ na przedmiotach)
i spo∏ecznà (jej podstawà sà interakcje spo∏eczne). W toku dzia∏aƒ wyst´puje
twórcza konfrontacja ró˝nych punków widzenia i uczenie si´ od innych. PodkreÊla
to Lew Siemionowicz Wygotski, którego zdaniem dziecko, dzi´ki interakcjom
z doros∏ymi i rówieÊnikami, ma mo˝liwoÊç obserwowania i naÊladowania innych,
i w ten sposób rozwija w sobie wy˝sze funkcje umys∏owe20. Kluczowa staje si´
wi´c rola kompetentnego rówieÊnika lub doros∏ego, który inspiruje, zach´ca,
dzi´ki któremu dziecko jest w stanie wykonaç zadania wykraczajàce poza stref´
jego aktualnego rozwoju.
Z podejÊcia konstruktywistycznego wynikajà konkretne zasady pedagogiczne,
spoÊród których najwa˝niejsze to:
v tworzenie sytuacji edukacyjnych o dwojakim charakterze (organizowania sytuacji inspirujàcych do gromadzenia doÊwiadczeƒ – w których nauczyciel jest
obserwatorem, oraz organizowanie przez nauczyciela sytuacji bardziej formalnych – kiedy to nauczyciel jest inicjatorem dzia∏aƒ dzieci), stanowiàcych
wyzwanie dla dziecka, wywo∏ujàcych skuteczne zdziwienie, refleksj´, ciekawoÊç,
konflikty poznawcze, motywujàce do skonfrontowania wiedzy w krytycznym
badaniu;

19 M. Kowalik-OlubiƒÊka, Konstruktywizm w edukacji ma∏ych dzieci, „Wychowanie w Przedszkolu” 2006,
nr 10, s. 5.
20 Tam˝e, s. 7.
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anga˝owanie dzieci w proces rozwiàzywania problemów i sytuacji trudnych,
umo˝liwiajàcy dzieciom pos∏ugiwanie si´ ró˝nymi sposobami porzàdkowania
doÊwiadczeƒ i tworzenia obrazu Êwiata;
v tworzenie okazji do podejmowania przez dzieci dzia∏aƒ o charakterze badawczym,
v wyst´powanie nauczyciela w roli wspó∏uczestnika dzieci´cych dzia∏aƒ, zabaw,
aktywnego obserwatora, który poznaje dzieci´cy sposób myÊlenia, màdrze inspiruje i stymuluje rozwój dzieci.
v
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2. Szczegó∏owe cele kszta∏cenia i wychowania

Zgodnie z Podstawà programowà wychowania przedszkolnego, nadrz´dnym
zadaniem placówek i oddzia∏ów przedszkolnych oraz innych form wychowania
przedszkolnego jest stymulowanie rozwoju i edukacja dziecka. Jest to mo˝liwe
i dokonuje si´ w ramach ró˝norodnych oddzia∏ywaƒ, pochodzàcych zarówno
z zewnàtrz (od rodziców, rodzeƒstwa, rówieÊników, nauczycieli), jak i dzia∏aƒ
podejmowanych przez jednostk´. Umiej´tna stymulacja pedagogiczna to pomoc
w jak najpe∏niejszej realizacji mo˝liwoÊci rozwojowych, które zmieniajà si´ w ciàgu
˝ycia: malejà na skutek zaniedbaƒ Êrodowiskowych bàdê wzrastajà, gdy wspomaganie szczególnie im sprzyja.
Stymulowanie rozwoju dziecka jest ÊciÊle zwiàzane z celami kszta∏cenia i wychowania. Cele odnoszà si´ do wychowanków i opisujà zmian´, jakà chcemy w nich
uzyskaç. Z uwagi na to, ˝e punkt wyjÊcia tej zmiany w wypadku poszczególnych
dzieci jest ró˝ny (jako ˝e ka˝de dziecko jest inne), zwykle cele odnosimy do zmian
koƒcowych21.
Podstawa programowa22 wyznacza nast´pujàce cele wychowania przedszkolnego:
1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnieƒ oraz kszta∏towaniu czynnoÊci
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2. budowanie systemu wartoÊci, w tym wychowywanie dzieci tak, ˝eby lepiej
orientowa∏y si´ w tym, co jest dobre, a co jest z∏e;
3. kszta∏towanie u dzieci odpornoÊci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak˝e do ∏agodnego znoszenia stresów i pora˝ek;
4. rozwijanie umiej´tnoÊci spo∏ecznych, które sà niezb´dne w poprawnych relacjach z dzieçmi i doros∏ymi;

21
22
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I. Adamek, Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997, s. 11.
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli…, poz. cyt.

5. stwarzanie warunków sprzyjajàcych wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce
dzieci o zró˝nicowanych mo˝liwoÊciach fizycznych i intelektualnych;
6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawnoÊç fizycznà; zach´canie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
7. budowanie dzieci´cej wiedzy o Êwiecie spo∏ecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej´tnoÊci prezentowania swoich przemyÊleƒ w sposób
zrozumia∏y dla innych;
8. wprowadzenie dzieci w Êwiat wartoÊci estetycznych i rozwijanie umiej´tnoÊci
wypowiadania si´ poprzez muzyk´, ma∏e formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9. kszta∏towanie u dzieci przynale˝noÊci spo∏ecznej (do rodziny, grupy rówieÊniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawoÊci, aktywnoÊci i samodzielnoÊci, a tak˝e kszta∏towanie tych wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci, które sà wa˝ne w edukacji szkolnej.
W literaturze przedmiotu wskazuje si´ na nast´pujàcy uk∏ad (kolejnoÊç) celów:
v rozwój osobowoÊci,
v kszta∏towanie postaw i Êwiata wartoÊci,
v kszta∏towanie Êwiatopoglàdu,
v przygotowanie do samorozwoju,
v wyposa˝enie w sprawnoÊci i wiadomoÊci23.
Cele kszta∏cenia i wychowania zawarte w tym programie zosta∏y uporzàdkowane wed∏ug dziewi´ciu kategorii, odnoszàcych si´ do rozwijanych obszarów
zdolnoÊci dziecka, a mianowicie:
I. Cele z obszaru zdolnoÊci s∏owno-j´zykowych (lingwistycznych):
v rozwijanie j´zyka pod wzgl´dem komunikacyjnym, gramatycznym i s∏ownikowym
oraz mowy wiàzanej, a w szczególnoÊci: wiedzy o regu∏ach j´zyka i umiej´tnoÊci ich stosowania, zdolnoÊci do rozró˝niania sposobów mówienia, zale˝nie
od rodzaju rozmowy i sytuacji mówienia, zdolnoÊci poznawczych, od których
zale˝y budowanie znaczeƒ i odkrywanie znaczeƒ wypowiedzi rozmówcy, zdolnoÊci nawiàzywania i podtrzymywania interakcji za pomocà Êrodków j´zykowych

23

I. Adamek, Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, poz. cyt., s. 11.

15

i niej´zykowych, zdolnoÊci pos∏ugiwania si´ rytualnymi znakami przy uczestniczeniu w obrz´dach grupy, zdolnoÊci spo∏ecznych wyró˝niajàcych si´ w uzgadnianiu
relacji mi´dzy mówiàcymi,
v zach´canie do dzia∏aƒ twórczych werbalnych i niewerbalnych (uk∏adanie rymowanek i krótkich wierszy, tworzenie i opowiadanie historyjek, swobodne interpretowanie przys∏ów i powiedzeƒ).
II. Cele z obszaru zdolnoÊci wizualno-przestrzennych:
v tworzenie warunków do rozwijania wyobraêni i myÊlenia przestrzennego
poprzez rysowanie, malowanie, lepienie, konstruowanie,
v zach´canie do projektowania i wykonywania prostych urzàdzeƒ i obiektów,
budowania modeli wizualnych (map, schematów, planów ró˝nych miejsc: cz´Êci
pokoju, ca∏ego pomieszczenia, domu, przedszkola, ogrodu, placu zabaw),
v pomaganie dzieciom w orientowaniu si´ w przestrzeni, w poznawaniu s∏ownictwa koniecznego do zrozumienia i opisywania lokalizacji w przestrzeni (przed,
za, z lewej strony, z prawej strony, w Êrodku).
III. Cele z obszaru zdolnoÊci muzycznych:
v rozwijanie muzykalnoÊci dzieci,
v zach´canie do spostrzegania i odró˝niania zjawisk akustycznych w przyrodzie i otoczeniu (klakson samochodu, pianie koguta, szczekanie psa, szum wiatru itp.) oraz dêwi´ków instrumentów o okreÊlonej i nieokreÊlonej wysokoÊci
brzmienia,
v doskonalenie koncentracji uwagi i pami´ci muzycznej,
v zach´canie dzieci do swobodnych inwencji ruchowych inspirowanych piosenkà
lub akompaniamentem,
v uwra˝liwianie dzieci na ró˝ne elementy muzyki (tempo i jego zmiany, czas
wybrzmiewania dêwi´ków i trwanie pauzy, rytm, dynamika i metrum, wysokoÊç
i barwa dêwi´ków, artykulacja, struktura utworu),
v rozwijanie wyobraêni muzycznej,
v tworzenie sytuacji edukacyjnych zach´cajàcych do uk∏adania i Êpiewania piosenek, gry na instrumentach,
v zapoznawanie z muzykà, pieÊniami i taƒcami ludowymi ró˝nych krajów.
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IV. Cele z obszaru zdolnoÊci cielesno-kinestetycznych:
v wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka,
v kszta∏towanie psychomotoryki,
v kszta∏towanie estetyki ruchu,
v tworzenie warunków do wyra˝ania emocji za pomocà cia∏a,
v zach´canie do systematycznego uprawiania sportu i do rekreacji,
v kszta∏towanie nawyków prozdrowotnych,
v zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego.
V. Cele z obszaru zdolnoÊci logiczno-matematycznych:
v rozwijanie zdolnoÊci porównywania, porzàdkowania, przyporzàdkowywania
w dzia∏aniu praktycznym,
v tworzenie warunków do kszta∏towania poj´ç: zbioru, liczby, wielkoÊci, ci´˝aru,
czasu oraz dostrzegania zwiàzków przyczynowo-skutkowych,
v rozwijanie myÊlenia operacyjnego w zakresie ustalania sta∏oÊci iloÊci nieciàg∏ych,
przy wyznaczaniu konsekwentnych serii, sta∏oÊci masy, d∏ugoÊci, obj´toÊci cieczy.
VI. Cele z obszaru zdolnoÊci interpersonalnych:
v kszta∏towanie otwartoÊci na drugiego cz∏owieka, umiej´tnoÊci dostrzegania
ró˝nic mi´dzy ludêmi,
v kszta∏towanie umiej´tnoÊci odczytywania emocji, intencji i pragnieƒ innych
osób, rozumienia innych i wspó∏odczuwania,
v zach´canie do nawiàzywania, kszta∏towania i utrzymywania zró˝nicowanych
kontaktów spo∏ecznych z osobami pe∏nosprawnymi i niepe∏nosprawnymi, z ludêmi
innych narodowoÊci i wyznaƒ,
v zapoznawanie ze sposobami efektywnego komunikowania si´ i rozwiàzywania
sytuacji trudnych,
v kszta∏towanie umiej´tnoÊci twórczej wspó∏pracy w grupie.
VII. Cele z obszaru zdolnoÊci intrapersonalnych:
v zach´canie do poznawania w∏asnych uczuç i emocji oraz rozumienia na ich
podstawie w∏asnego zachowania, a tak˝e kierowania nim,
v rozpoznawanie i nazywanie uczuç pozytywnych i negatywnych (u siebie i innych
osób),
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zach´canie do poznawania samego siebie (mocnych i s∏abych stron),
v umacnianie wiary we w∏asne mo˝liwoÊci, budowanie pozytywnego obrazu
siebie i wysokiej samooceny,
v rozwijanie odpornoÊci emocjonalnej.
v

VIII. Cele z obszaru zdolnoÊci przyrodniczych:
v zach´canie do dostrzegania i rozwiàzywania problemów przyrodniczych,
dzielenia si´ spostrze˝eniami, do interpretowania zjawisk wyst´pujàcych w poszczególnych porach roku,
v pomaganie w rozumieniu zjawisk i zale˝noÊci zachodzàcych w przyrodzie
(∏aƒcuch pokarmowy, zamarzanie wody, topnienie lodu, szron, szadê, t´cza),
v tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistoÊci przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
v wdra˝anie do wykonywania prostych czynnoÊci piel´gnacyjnych zwiàzanych
z uprawà roÊlin i hodowlà zwierzàt,
v zaznajamianie z wybranymi ekosystemami oraz wybranymi gatunkami roÊlin
i zwierzàt b´dàcych pod ochronà,
v zaznajamianie z budowà wybranych gatunków roÊlin i zwierzàt ˝yjàcych
w Êrodowiskach wodnych i làdowych,
v zach´canie do dokarmiania zwierzàt w okresie zimowym,
v kszta∏towanie umiej´tnoÊci prowadzenia kalendarza pogody, pos∏ugiwania
si´ symbolami,
v pomaganie w dostrzeganiu pi´kna przyrody, kszta∏towanie wi´zi emocjonalnej
z przyrodà,
v zach´canie do kolekcjonowania materia∏ów przyrodniczych,
v wdra˝anie do zachowywania szczególnej ostro˝noÊci w stosunku do zwierzàt
i roÊlin nieznanych,
v zach´canie do otaczania si´ zielenià ze wzgl´dów zdrowotnych i estetycznych, projektowania jej doboru,
v przewidywanie skutków zanieczyszczania gleby, wody i powietrza,
v zach´canie do podejmowania ró˝norodnych dzia∏aƒ na rzecz ochrony Êrodowiska przyrodniczego,
v rozwijanie poczucia odpowiedzialnoÊci za najbli˝sze otoczenie i troski o nie.
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IX. Cele z obszaru zdolnoÊci egzystencjalnych:
v wzbudzanie zainteresowania ˝yciem na Ziemi i poza nià,
v zapoznawanie z dziejami ˝ycia na Ziemi,
v zach´canie do interpretowania Êwiata,
v kszta∏towanie moralnoÊci religijnej (zwracanie uwagi na bycie dobrym dla innych ludzi, a tak˝e dla zwierzàt),
v tworzenie okazji do uczestnictwa dzieci w inscenizacjach o charakterze religijnym,
v zach´canie do dyskursu na tematy religijne,
v wzbogacanie wiedzy, umiej´tnoÊci i nawyków religijnych,
v rozwijanie postawy opiekuƒczej wobec wszystkiego, co wymaga pomocy
cz∏owieka,
v kszta∏towanie umiej´tnoÊci rozpoznawania dobra i z∏a,
v uwra˝liwianie na innoÊç (niwelowanie uprzedzeƒ, stygmatyzacji i stereotypów),
v rozwijanie postawy przywiàzania do tradycji rodzinnych i narodowych,
v kszta∏towanie ÊwiadomoÊci walorów innych kultur i szacunku do w∏asnych
rdzennych wartoÊci,
v przekazywanie wartoÊci uniwersalnych (szacunek dla ˝ycia, pracowitoÊç,
sprawiedliwoÊç, punktualnoÊç, prawdomównoÊç, uczynnoÊç, przyjaêƒ, kole˝eƒstwo, wzajemna pomoc, bezinteresownoÊç, pi´kno),
v kszta∏towanie umiej´tnoÊci wychodzenia poza siebie i tworzenia obrazu samego siebie, zdolnoÊci patrzenia na siebie oczami innych.
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W rodzinie: kontakty i wi´zi emocjonalne w rodzinie,
wzajemne relacje, Êwiat ˝ycia codziennego dziecka
(choroba lub niepe∏nosprawnoÊç, zaniedbywanie
i przemoc, od∏àczenie od rodziców wskutek
rozwodu, separacji, choroby, emigracji,
umieszczenie poza rodzinà, ˝ycie w trudnych
warunkach, doÊwiadczanie biedy i rozpadu rodziny,
osamotnienie); u˝ywanie zwrotów
grzecznoÊciowych, sztuka prowadzenia dialogu,
umiej´tnoÊç s∏uchania, nazywanie i wyra˝anie
uczuç (radoÊç, smutek, z∏oÊç, strach, gniew),
kierowanie emocjami, ukrywanie uczuç,
zachowania prospo∏eczne: okazywanie
zainteresowania problemami innych, wzajemna
pomoc, sposoby rozwiàzywania konfliktów,
szacunek dla osób starszych, komunikowanie si´
z osobami chorymi i niepe∏nosprawnymi, egoizm
i altruizm, przestrzeganie zasad i regu∏ ustalonych
w rodzinie, dzielenie si´ obowiàzkami.

TreÊci edukacyjne
interpersonalne,
intrapersonalne,
s∏owno-j´zykowe

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

Zgodnie z Podstawà programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli…, poz. cyt.
Tam˝e.

I. Kszta∏towanie
umiej´tnoÊci spo∏ecznych
dzieci: porozumiewanie
si´ z doros∏ymi i dzieçmi,
zgodne funkcjonowanie
w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych

Obszary dzia∏alnoÊci
edukacyjnej przedszkola24

3. TreÊci edukacyjne

1. Obdarza uwagà dzieci i doros∏ych, aby rozumieç
to, co mówià i czego oczekujà, grzecznie zwraca
si´ do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy.
2. Przestrzega regu∏ obowiàzujàcych w spo∏ecznoÊci
dzieci´cej (stara si´ wspó∏dzia∏aç w zabawach
i w sytuacjach zadaniowych) oraz w Êwiecie
doros∏ych.
3. W miar´ samodzielnie radzi sobie w sytuacjach
˝yciowych i próbuje przewidywaç skutki swoich
zachowaƒ.
4. Wie, ˝e nie nale˝y chwaliç si´ bogactwem i nie
nale˝y dokuczaç dzieciom, które wychowujà si´
w trudniejszych warunkach, a tak˝e ˝e nie
nale˝y wyszydzaç i szykanowaç innych.
5. Umie si´ przedstawiç: podaç swoje imi´,
nazwisko i adres; wie, komu mo˝na podawaç
takie informacje.

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka25
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W przedszkolu: pracownicy przedszkola, imi´
i nazwisko, adres przedszkola, rówieÊnicy i ich imiona,
kole˝eƒstwo i przyjaêƒ, emocje pozytywne (mi∏oÊç,
sympatia, szacunek, zaufanie, przywiàzanie, podziw,
radoÊç, wdzi´cznoÊç, wspó∏czucie) i negatywne
(z∏oÊç, niech´ç, zazdroÊç, gniew, l´k, rozczarowanie,
nieufnoÊç), dzieci´ce zmartwienia, wspólna zabawa
i praca, prawo do innoÊci, tolerancja, nieÊmia∏oÊç,
sukcesy i pora˝ki, prawa i obowiàzki przedszkolaka,
regu∏y obowiàzujàce spo∏ecznoÊç grupowà,
wspó∏dzia∏anie i wspó∏praca, obowiàzki dy˝urnego,
odpowiedzialnoÊç za siebie i innych, konsekwencje
podejmowanych dzia∏aƒ, samodzielnoÊç w ró˝nych
sytuacjach, utrzymywanie porzàdku, pomoc
potrzebujàcym, zachowania empatyczne, dzielenie si´
z innymi, zasady komunikowania si´ z doros∏ymi
i rówieÊnikami (werbalne i niewerbalne);
rozwiàzywanie sytuacji trudnych i konfliktów w grupie
przedszkolnej, interakcje spo∏eczne mi´dzy grupami
dziewczynek i ch∏opców oraz wzajemne typizacje.
W innych Êrodowiskach: sàsiedzi, znajomi, osoby
obce, mieszkaƒcy Ziemi, sposoby porozumiewania si´,
zachowanie bezpieczeƒstwa w kontaktach z osobami
obcymi, szukanie pomocy w sytuacjach zagro˝enia,
asertywnoÊç; komunikowanie si´ z przedstawicielami
ró˝nych instytucji i zak∏adów pracy (np. policjant,
stra˝ak, lekarz, piel´gniarka, ekspedientka), sposoby
zachowania si´ w instytucjach i miejscach publicznych.

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Ma ÊwiadomoÊç, ˝e istniejà ró˝ne rodziny,
i zna problemy, które mogà si´ w nich pojawiç;
– Odtwarza w zabawie spontanicznej
obserwowane zachowania spo∏eczne;
– Komunikuje si´ z otoczeniem w czytelny
dla niego sposób;
– Podejmuje zadania spo∏eczne, pomaga innym
w miar´ swoich mo˝liwoÊci;
– Wykazuje si´ umiej´tnoÊcià w∏aÊciwego
zachowania si´ w ró˝nych miejscach i kontaktach
z ró˝nymi ludêmi.
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CzynnoÊci samoobs∏ugowe: w∏aÊciwe zachowanie
si´ przed posi∏kami, w ich trakcie i po nich,
samodzielne pos∏ugiwanie si´ sztuçcami,
zdejmowanie i wk∏adanie podstawowych cz´Êci
garderoby, zawiàzywanie butów, rozpoznawanie
swoich rzeczy wÊród innych, chodzenie po schodach.
Nawyki higieniczne i kulturalne: mycie ràk
przed ka˝dym posi∏kiem i z´bów po posi∏kach,
czynnoÊci higieniczne przy za∏atwianiu potrzeb
fizjologicznych, w∏aÊciwe korzystanie z przyborów
toaletowych, czesanie w∏osów, dbanie o czystoÊç
nosa, uszu i paznokci, codzienna zmiana bielizny,
ubiór odpowiedni do pogody, w∏aÊciwe
zachowanie podczas kaszlu i kichania, korzystanie
z serwetki podczas posi∏ków, estetyczne nakrywanie
do sto∏u, brak poÊpiechu podczas jedzenia, higiena
pomieszczeƒ (odkurzanie, wietrzenie).
¸ad i porzàdek w otoczeniu: dbanie o porzàdek
w swoim pokoju i sali przedszkolnej, wyrzucanie
Êmieci do kosza, uk∏adanie zabawek.

Rozwijanie mowy powiàzanej: spostrzeganie,
rozpoznawanie przedmiotów i kojarzenie nazwy
z przedmiotem, nazywanie osób, czynnoÊci
i zdarzeƒ, opisywanie przedmiotów, s∏uchanie
i rozumienie wypowiedzi innych, swobodne i jasne

III. Wspomaganie rozwoju
mowy

TreÊci edukacyjne

II. Kszta∏towanie
czynnoÊci
samoobs∏ugowych,
nawyków higienicznych
i kulturalnych.
Wdra˝anie dzieci
do utrzymywania ∏adu
i porzàdku

Obszary dzia∏alnoÊci
edukacyjnej przedszkola

s∏owno-j´zykowe,
interpersonalne,
intrapersonalne,
twórcze

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

1. Zwraca si´ bezpoÊrednio do rozmówcy, stara si´
mówiç poprawnie pod wzgl´dem artykulacyjnym,
gramatycznym, fleksyjnym i sk∏adniowym.
2. Mówi p∏ynnie, niezbyt g∏oÊno, dostosowujàc ton
g∏osu do sytuacji.

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Pos∏uguje si´ sztuçcami.
– Rozumie koniecznoÊç mycia z´bów po posi∏kach.
– Pami´ta o myciu ràk przed ka˝dym posi∏kiem
oraz po wyjÊciu z toalety.

1. Umie poprawnie umyç si´ i wytrzeç oraz umyç
z´by.
2. W∏aÊciwie zachowuje si´ przy stole podczas
posi∏ków, nakrywa do sto∏u i sprzàta po sobie.
3. Samodzielnie korzysta z toalety.
4. Samodzielnie ubiera si´ i rozbiera, dba
o osobiste rzeczy i nie nara˝a ich na zgubienie
lub kradzie˝.
5. Utrzymuje porzàdek w swoim otoczeniu.

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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formu∏owanie, wyra˝anie swoich myÊli i prze˝yç
w ró˝nych sytuacjach, formu∏owanie ró˝nych form
wypowiedzi (pytania, proÊby, rozkazy, zakazy,
nakazy, w zale˝noÊci od sytuacji i autora
wypowiedzi), prowadzenie i podtrzymywanie
rozmowy, uczestniczenie w ró˝nych sytuacjach
komunikacyjnych, formu∏owanie komunikatów,
krótkich przekazów informacyjnych, relacji prze˝yç
swoich i innych, sprawozdaƒ;
wdra˝anie do komunikatywnych, wielozdaniowych
wypowiedzi, ∏àczenie zdaƒ i równowa˝ników w ca∏oÊç
logicznie ze sobà powiàzanà, nadawanie tytu∏ów;
praca z obrazkiem prostym – jednoi wieloplanowym (wyró˝nianie osób i innych
elementów obrazka, ich cech, czynnoÊci, emocji,
czasu, miejsca akcji, wiàzanie treÊci obrazka
z rzeczywistoÊcià), odczytywanie wizualnych
znaków zakazu i nakazu, samodzielne tworzenie
piktogramów, nadawanie tytu∏ów;
praca z historyjkà obrazkowà (2-,3-,4-elementowà)
– okreÊlanie ró˝nic w wyglàdzie ludzi,
przedmiotów i czynnoÊci na obrazkach;
∏àczenie obrazków wed∏ug logicznego zwiàzku:
przyczyna – nast´pstwo – skutek, omawianie
historyjek w kolejnoÊci nast´pstwa obrazków
i z utrudnieniami (brak obrazka, zmiana kolejnoÊci,
od ostatniego obrazka); uk∏adanie historyjek
obrazkowych w logiczne ca∏oÊci; tworzenie przez
dzieci historyjek obrazkowych i nadawanie tytu∏ów;
Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Zwraca uwag´ na szczegó∏owe elementy
obrazków i ilustracji tematycznych, zna struktur´
opisu obrazków i opowiadaƒ.
– Rozumie przekazy symboliczne zawarte
na obrazkach i w tekstach literackich.
– Podejmuje próby samodzielnego uk∏adania
opowiadaƒ, wierszy, historyjek, ksià˝ek, tworzy
treÊç do podanego tytu∏u i tytu∏ do treÊci.
– S∏ucha, rozró˝nia i interpretuje ró˝ne gatunki
literackie (opowiadania, wiersze, legendy, baÊnie,
bajki).
– Rozró˝nia ró˝ne rodzaje publikacji, interesuje si´
ksià˝kami i czasopismami.
– Dokonuje analizy i syntezy s∏uchowej wyrazów.

3. Uwa˝nie s∏ucha, pyta o niezrozumia∏e fakty
i formu∏uje d∏u˝sze wypowiedzi o wa˝nych
sprawach.
4. W zrozumia∏y sposób mówi o swoich
potrzebach i decyzjach.
5. S∏ucha np. opowiadaƒ, baÊni i rozmawia o nich;
interesuje si´ ksià˝kami.
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Obszary dzia∏alnoÊci
edukacyjnej przedszkola

praca z opowiadaniem – rozwijanie umiej´tnoÊci
dostrzegania struktury opowiadania i tworzenia
d∏u˝szej wypowiedzi zawierajàcej elementy tej
struktury (cel, przedmiot, podmiot, warunki
i okolicznoÊci, sposoby i Êrodki dzia∏ania, osiàgni´cia
i skutki dzia∏ania), wp∏yw cech postaci na sposób jej
post´powania; elementy formalne opowiadania:
wst´p, rozwini´cie i zakoƒczenie; ró˝ne formy
aktywnoÊci inspirowane opowiadaniami, tworzenie
i nagrywanie opowiadaƒ przez dzieci;
praca z zagadkà – rozwiàzywanie zagadek prostych,
z∏o˝onych i tworzenie w∏asnych; zagadki s∏owne,
wizualne i s∏uchowe; uzasadnianie odgadni´tej
odpowiedzi (Po czym pozna∏eÊ, ˝e to jest…?,
Jak si´ domyÊli∏eÊ, ˝e…?);
praca z ksià˝kà – oglàdanie, opisywanie ilustracji,
porównywanie treÊci dwu lub trzech ilustracji
w tej samej ksià˝ce, s∏uchanie treÊci ró˝nych
tekstów (legendy, bajki, baÊnie itp.), rozpoznawanie
ich, rozmowa na temat treÊci, zadania i zabawy
zwiàzane z rozwijaniem rozumienia treÊci,
kszta∏towanie umiej´tnoÊci relacjonowania treÊci
przy uwzgl´dnieniu interpretacji, krytyczna ocena
ró˝nych treÊci ksià˝ek, próby rozumienia treÊci
symbolicznych i abstrakcyjnych;

TreÊci edukacyjne

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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praca z wierszem – s∏uchanie, rozumienie treÊci
wierszy prostych i abstrakcyjnych, ró˝ne typy
wierszy, poezja dla dzieci i tworzona przez dzieci,
próby tworzenia i publikacji w∏asnych wierszyków;
odczytywanie najwa˝niejszej myÊli przekazów
wizualnych i tekstowych.
Rozwijanie mowy pod wzgl´dem ortofonicznym:
çwiczenia narzàdów artykulacyjnych (mi´Êni narzàdów
mowy, warg, j´zyka, szcz´k, podniebienia),
çwiczenia wymawiania g∏osek i ich po∏àczeƒ,
doskonalenie umiej´tnoÊci wyrazistego mówienia;
çwiczenia oddechowe (pog∏´bienie oddechu,
rozruszanie przepony, wyd∏u˝enie fazy
wydechowej, koordynacja mi´dzy rytmem
oddychania a strukturà wypowiedzi);
çwiczenia rytmizujàce (uwra˝liwianie na rodzaj
muzyki, tempo, rytm, nat´˝enie g∏osu, intonacj´);
çwiczenia s∏uchu fizjologicznego (porównywanie
dêwi´ków i odg∏osów, naÊladowanie s∏yszanych
g∏osów, dostrzeganie, ró˝nicowanie i naÊladowanie
dêwi´ków otoczenia);
çwiczenia s∏uchu fonematycznego (wyró˝nianie,
rozpoznawanie i powtarzanie g∏osek w nag∏osie,
wyg∏osie, Êródg∏osie, analiza i synteza s∏uchowa
wyrazów, rymy, aliteracje).
Rozwijanie mowy pod wzgl´dem s∏ownikowo-gramatycznym: dbanie o prawid∏owà budow´
zdaƒ, stosowanie prawid∏owych form fleksyjnych
(odmiana przez przypadki: dope∏niacz i celownik
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IV. Wspieranie dzieci
w rozwijaniu czynnoÊci
intelektualnych,
które stosujà
przy poznawaniu
i rozumieniu siebie
i swojego otoczenia

Obszary dzia∏alnoÊci
edukacyjnej przedszkola

Cechy przedmiotów i zjawisk: porównywanie
i porzàdkowanie elementów, dobieranie
przedmiotów ze wzgl´du na wspólnà cech´ lub
kilka cech wspólnych (1, 2, 3, 4 cechy jakoÊciowe);
odnajdywanie jakiegoÊ obiektu spoÊród innych
ze wzgl´du na okreÊlone kryterium; okreÊlanie,
czy przedmiot mo˝e nale˝eç do grupy ze wzgl´du
na jakàÊ cech´, badanie w∏aÊciwoÊci przedmiotów,
proste eksperymenty okreÊlajàce w∏aÊciwoÊci
przedmiotów i obiektów.

rodzaju m´skiego, koƒcówki, -a, -u, -owi;
miejscownik rodzaju m´skiego, koƒcówki -e, -u,
biernik rodzaju m´skiego, celownik liczby mnogiej,
liczby, rodzaje, formy osobowe, czas przesz∏y
i przysz∏y, formy m´skoosobowe -li
i niem´skoosobowe -∏y); wzbogacanie mowy
w wyra˝enia okreÊlajàce relacje (przyimki, zaimki,
w tym wzgl´dne, spójniki); stosowanie prawid∏owych
konstrukcji sk∏adniowych (zdania, równowa˝niki);
uaktywnianie i wzbogacanie s∏ownika czynnego –
gromadzenie s∏ownictwa tematycznego, wyrazy
bliskoznaczne, przeciwstawne, wyra˝enia
frazeologiczne i s∏owa wyst´pujàce w sta∏ych
zwiàzkach, np. bia∏y jak …, rozumienie przys∏ów.

TreÊci edukacyjne

logiczno-matematyczne,
wizualno-przestrzenne,
s∏owno-j´zykowe

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

1. Przewiduje, w miar´ swoich mo˝liwoÊci,
jakie b´dà skutki czynnoÊci manipulacyjnych
na przedmiotach (wnioskowanie o
wprowadzanych i obserwowanych zmianach).
2. Grupuje obiekty w sensowny sposób
(klasyfikuje) i formu∏uje uogólnienia typu:
to do tego pasuje, wskazuje obiekty podobne
oraz te, które sà inne.
3. Stara si´ ∏àczyç przyczyn´ ze skutkiem i próbuje
przewidywaç, co si´ mo˝e zdarzyç.

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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V. Wychowanie
zdrowotne
i kszta∏towanie
sprawnoÊci fizycznej
dzieci

˚ywnoÊç i ˝ywienie: produkty ˝ywnoÊciowe,
zdrowa ˝ywnoÊç, zasady zdrowego ˝ywienia,
produkty szkodliwe dla zdrowia (s∏odycze, chipsy,
napoje gazowane), sk∏adniki pokarmowe (mi´so,
jaja, ryby, drób, mleko, nasiona roÊlin
stràczkowych, màka, kasza), podstawowe posi∏ki
(Êniadanie, obiad, kolacja), domowe Êrodki
zapobiegawczo-lecznicze (miód, czosnek, zio∏a,
soki), w∏aÊciwe przechowywanie ˝ywnoÊci (data
produkcji i termin wa˝noÊci), przetwory na zim´

Logika i matematyka w ˝yciu codziennym
dziecka: rozwiàzywanie problemów ˝ycia
codziennego o charakterze logiczno-matematycznym (ci´˝ar, obj´toÊç, d∏ugoÊç, czas);
liczenie w ˝yciu codziennym, zabawy w sklep,
przewidywanie skutków w∏asnych dzia∏aƒ i dzia∏aƒ
innych w zale˝noÊci od sytuacji, np. z∏ej pogody,
z∏ego samopoczucia, sytuacji niebezpiecznych,
trudnych sytuacji rodzinnych.
Jak u˝ywaç swojego umys∏u, by lepiej radziç
sobie w sytuacjach, gdy trzeba coÊ zapami´taç?
åwiczenia w kierowaniu uwagà, rozwijanie
gotowoÊci do zapami´tywania, zabawy
w kojarzenie, planowe zapami´tywanie (analiza
i synteza), zapami´tywanie wzorów graficznych
(szlaczki, rozety, kompozycje) oraz sekwencji
dêwi´kowych, wizualnych i ruchowych; zabawy
pami´ciowe, relaksacyjne i motywacyjne.
cielesno-kinestetyczne

1. Dba o swoje zdrowie; zaczyna orientowaç si´
w zasadach zdrowego ˝ywienia.
2. Dostrzega zwiàzek pomi´dzy chorobà
a leczeniem, poddaje si´ leczeniu, np. wie,
˝e przyjmowanie lekarstw i zastrzyków jest
konieczne.
3. Jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miar´
swoich mo˝liwoÊci, je˝eli jest dzieckiem
o mniejszych mo˝liwoÊciach ruchowych.

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Potrafi Êwiadomie kierowaç uwagà, by coÊ
zapami´taç (bodêce sensoryczne, graficzne,
dêwi´kowe i ruchowe).
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Obszary dzia∏alnoÊci
edukacyjnej przedszkola

(mro˝enie, suszenie, konserwowanie), dok∏adne
mycie owoców i warzyw pod bie˝àcà ciep∏à wodà;
S∏u˝ba zdrowia: przychodnie lekarskie, szpitale,
pogotowie ratunkowe, lekarz, piel´gniarka,
rehabilitant, gabinet lekarza i piel´gniarki, wybrane
specjalnoÊci lekarskie (pediatra, stomatolog,
ortopeda, okulista), choroby, szczepienia ochronne,
pierwsza pomoc przy skaleczeniach.
AktywnoÊç ruchowa: spacery, zaj´cia w terenie,
pokonywanie torów przeszkód, zabawy
orientacyjno-porzàdkowe, zabawy na czworakach,
gry i zabawy bie˝ne, zabawy i gry skoczne,
çwiczenia gimnastyczne z przyborami typowymi
(szarfy, pi∏ki, obr´cze, wstà˝ki) i nietypowymi
(piórka, pude∏ka i kartony tekturowe, gazety,
kolorowe kartki papieru, plastikowe butelki, gàbki
kàpielowe, kolorowe chusty), sporty letnie
i zimowe, gry sportowe, turystyka, prawid∏owa
postawa cia∏a, çwiczenia zwinnoÊci i koordynacji
ruchów, rozwijanie ekspresji ruchowej, doskonalenie
podaƒ i chwytów, çwiczenia rytmiczno-taneczne,
çwiczenia czucia postawy cia∏a w przestrzeni
z wykorzystaniem reakcji równowa˝nych,
wzmacnianie mi´Êni grzbietu i brzucha, utrwalanie
nawyku prawid∏owej postawy cia∏a.

TreÊci edukacyjne

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Potrafi samodzielnie przygotowaç sa∏atk´
owocowà;
– Zbiera i suszy zio∏a pod kontrolà doros∏ych
(rumianek i mi´t´);
– Rozumie, dlaczego zbyt d∏ugie oglàdanie telewizji
lub gra na komputerze sà szkodliwe dla zdrowia;
– Przestrzega ustalonych zasad korzystania
z mediów;
– Wie, jak si´ zachowaç przy skaleczeniu;
– Przyjmuje prawid∏owà postaw´ cia∏a w ró˝nych
sytuacjach: podczas rysowania, gier stolikowych,
oglàdania telewizji, podczas posi∏ków;
– Podejmuje próby planowania w∏asnej aktywnoÊci
w Êrodowisku rodzinnym.

4. Uczestniczy w zaj´ciach ruchowych,
w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,
w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka

29

VI. Wdra˝anie dzieci
do dba∏oÊci
o bezpieczeƒstwo
w∏asne oraz innych

Zagro˝enia: niebezpieczne miejsca zabaw
(zbiorniki wodne, jezdnia, teren budowy); numery
alarmowe (997 – policja, 998 – stra˝ po˝arna, 999
– pogotowie ratunkowe, 112 – europejski numer
alarmowy); ograniczone zaufanie do osób
nieznajomych, agresor, ofiara, z∏e tajemnice,
niebezpieczny dotyk; apteczka pierwszej pomocy
(za˝ywanie lekarstw tylko pod kontrolà doros∏ych);
substancje niebezpieczne (alkohol, narkotyki,
nikotyna), Êrodki pirotechniczne i chemiczne,
roÊliny trujàce (wawrzynek wilcze ∏yko, ja∏owiec
sabiƒski, z∏otokap pospolity, rycynus pospolity, cis
pospolity); zachowanie ostro˝noÊci w kontaktach
ze zwierz´tami ˝yjàcymi w okolicy przedszkola;
narz´dzia i urzàdzenia techniczne; us∏ugi

Kultura czasu wolnego: planowanie i organizacja
czasu wolnego, rozwijanie zainteresowaƒ
i uzdolnieƒ, upodobania i nawyki, zorganizowane
formy aktywnoÊci: wycieczki, spacery, wspólne
zabawy i rozmowy, odwiedziny u znajomych
i rodziny, zaj´cia sportowo-ruchowe,
majsterkowanie, wspólne czytanie ksià˝ek
i czasopism, korzystanie z mediów; rodzaje mediów,
zasady korzystania z mediów (czas przeznaczony
na korzystanie z mediów, treÊç odpowiednia
do wieku dziecka, obecnoÊç doros∏ych,
ograniczony dost´p); ha∏as i jego wp∏yw
na zdrowie cz∏owieka, odpoczynek, relaksacja, sen.
cielesno-kinestetyczne
wraz ze ÊwiadomoÊcià
zagro˝eƒ

1. Wie, jak trzeba zachowaç si´ w sytuacji
zagro˝enia i gdzie mo˝na otrzymaç pomoc,
umie o nià poprosiç.
2. Orientuje si´ w bezpiecznym poruszaniu si´
po drogach i korzystaniu ze Êrodków transportu.
3. Zna zagro˝enia p∏ynàce ze Êwiata ludzi, zwierzàt
oraz roÊlin i unika tych˝e zagro˝eƒ.
4. Wie, ˝e nie mo˝e samodzielnie za˝ywaç
lekarstw i u˝ywaç Êrodków chemicznych
(np. Êrodków czystoÊci).
5. Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizowaç
sobie czas wolny w przedszkolu i w domu;
ma rozeznanie, gdzie mo˝na si´ bezpiecznie
bawiç, a gdzie nie.
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Obszary dzia∏alnoÊci
edukacyjnej przedszkola

internetowe (strony WWW, komunikatory IM,
e-mail, gry internetowe, czaty, grupy dyskusyjne),
zagro˝enia w internecie (wysy∏anie swojego adresu
e-mail, wysy∏anie swojego zdj´cia, udost´pnianie
swojego numeru telefonu i adresu zamieszkania),
ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ, zagro˝enia zwiàzane
z poznawaniem ludzi w internecie, z kontaktowaniem
si´ z osobami poznanymi przez internet, spotkania
z internetowymi „znajomymi” w rzeczywistym
Êwiecie, zasady zwiàzane z kontaktami
i spotkaniami z osobami poznanymi w internecie.
Bezpieczeƒstwo na drodze: Êrodki transportu
i ich rodzaje, zasady zachowania si´ na drogach
w terenie zabudowanym, niezabudowanym, na wsi
i w mieÊcie oraz na przejÊciach dla pieszych,
sygnalizacja Êwietlna, przekraczanie skrzy˝owaƒ
i przejazdów kolejowych, poruszanie si´ po drogach
pojedynczo i w grupie, Êwiat∏a odblaskowe,
zachowanie si´ w Êrodkach transportu (bezpieczne
wsiadanie i wysiadanie, kasowanie biletu,
ust´powanie miejsca osobom starszym i chorym);
Bezpieczeƒstwo na placu zabaw: zabawy
bezpieczne i niebezpieczne, przedmioty
zagra˝ajàce ˝yciu i zdrowiu, zasady korzystania
z urzàdzeƒ s∏u˝àcych do zabawy (huÊtawka,
karuzela, zje˝d˝alnia).

TreÊci edukacyjne

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci
Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Pami´ta wa˝ne numery alarmowe (997, 998,
999, 112) i potrafi je wybraç w telefonie
komórkowym lub stacjonarnym.
– Rozpoznaje roÊliny trujàce, wie, dlaczego
sà niebezpieczne.
– Przestrzega zasad dotyczàcych kontaktów
z osobami poznanymi w internecie.
– Rozumie potrzeb´ zachowania ostro˝noÊci
na placu zabaw.

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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VII. Wychowanie przez
sztuk´ – dziecko
widzem i aktorem

Elementy dramy i zabawy w teatr: spontaniczna
dzia∏alnoÊç zabawowa, inspirowanie zabaw
tematycznych, gry i zabawy integracyjne, zabawy
inscenizowane ukierunkowane opowiadaniami,
utworami literackimi, baÊniami, legendami,
wierszami; techniki dramowe (elementy pantomimy,
tworzenie pomników, stop-klatka, film, etiudy
dramowe, wywiady, rozmowy, swobodna
improwizacja); oglàdanie i przedstawianie ró˝nych
form teatru, zabawy w teatr (teatr lalek, kukie∏kowy,
wycinanek, chiƒski teatr cieni, ˝ywy teatr);
budowanie sytuacji z poznanej bajki, budowanie
poszczególnych scen spektaklu z pomocà
konkretnych dzieci, obsadzonych w poszczególnych
rolach; tworzenie scenografii (kostiumy, dekoracja
i rekwizyty), symbole scenograficzne (twórcze
wykorzystanie ró˝norodnych materia∏ów: elementy
wyci´te z kartonu, kubiki – szeÊciany lekkiej
konstrukcji, kawa∏ki materia∏u, drewniane skrzynki,
wieszaki ubraniowe, parasole, drabinki,
wykorzystanie uniwersalnych przedmiotów, które
pe∏nià ró˝ne funkcje: kostiumy, maski, czapeczki,
opaski, naszywki-symbole na bawe∏niane koszulki);
dobór wraz z dzieçmi muzyki do zabaw w teatr,
wykorzystanie instrumentów i tworzenie
przez dzieci naturalnej muzyki (dzwonki, ko∏atka,
b´benek); çwiczenia emisji g∏osu, ekspresja j´zyka,
g∏oÊne i wyraêne mówienie, sztuka autoprezentacji,
praca nad oddechem.

twórcze zdolnoÊci
s∏owno-j´zykowe,
cielesno-kinestetyczne,
interpersonalne,
intrapersonalne

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Samodzielnie wykonuje pacynk´ lub kukie∏k´;
– Podejmuje próby kontrolowania swojego cia∏a
i emocji podczas wystàpieƒ publicznych;
– Stara si´ mówiç g∏oÊno i wyraziÊcie.

1. Wie, jak nale˝y si´ zachowaç na uroczystoÊciach,
np. na koncercie, festynie, przedstawieniu,
w teatrze, w kinie.
2. Odgrywa role w zabawach parateatralnych,
pos∏ugujàc si´ mowà, mimikà, gestem i ruchem;
umie pos∏ugiwaç si´ rekwizytami (np. maskà).
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VIII. Wychowanie
przez sztuk´
– muzyka i Êpiew,
plàsy i taniec

Obszary dzia∏alnoÊci
edukacyjnej przedszkola

Âpiew: Êpiewanie piosenek z repertuaru
dzieci´cego, ludowego, regionalnego, wspó∏czesnych
popularnych piosenek (wed∏ug zainteresowaƒ dzieci),
çwiczenia intonacyjne z wykorzystaniem zabaw,
powtarzanie g∏osem sygna∏ów i odg∏osów zwierzàt
(Wiejskie podwórko, W lesie, Kuku∏ka, Na ∏àce).
Ruch przy muzyce: swobodne wypowiedzi ruchowe
dzieci inspirowane piosenkà, bajkà, opowiadaniem,
akompaniamentem, podporzàdkowywanie ruchów
rytmowi muzyki; zabawy ruchowe ze Êpiewem
(ilustracyjne i inscenizowane, rytmiczne, taneczne);
zabawy ruchowe przy akompaniamencie instrumentu
(reagowanie ruchem na zmiany zachodzàce
w rytmie, dynamice, artykulacji, barwie): zabawy
z zakresu techniki ruchu (porzàdkowe, orientujàce
w przestrzeni, napr´˝ajàce i rozluêniajàce,
wzmacniajàce ró˝ne grupy mi´Êni, korektywne),
zabawy uwra˝liwiajàce na ró˝ne elementy muzyki
(tempo i jego zmiany, czas wybrzmiewania

Percepcja sztuki: udzia∏ dzieci w ró˝nych
rodzajach przedstawieƒ, w koncertach muzycznych,
wyjÊcia do kina, teatru (muzycznego, lalki i aktora
itp.), filharmonii, rozmowy inspirowane sztukà,
wspólne organizowanie uroczystoÊci
przedszkolnych dla m∏odszych dzieci i rodziców.

TreÊci edukacyjne

twórcze,
wizualno-przestrzenne,
muzyczne,
s∏owno-j´zykowe,
cielesno-kinestetyczne,
interpersonalne,
intrapersonalne

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Potrafi samodzielnie, wed∏ug w∏asnego pomys∏u,
wykonaç instrument muzyczny;
– Za poÊrednictwem dêwi´ków potrafi wyraziç
swoje emocje;
– Tworzy symbole muzyczne i reaguje na nie.

1. Âpiewa piosenki z dzieci´cego repertuaru
oraz ∏atwe piosenki ludowe; ch´tnie uczestniczy
w zbiorowym Êpiewie, w taƒcach i muzykowaniu.
2. Dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokoÊci
dêwi´ku utworu muzycznego, wyra˝a je,
plàsajàc lub taƒczàc.
3. Tworzy muzyk´, korzystajàc z instrumentów
perkusyjnych (oraz innych przedmiotów),
a tak˝e improwizuje jà ruchem.
4. W skupieniu s∏ucha muzyki, w tym tak˝e muzyki
powa˝nej.

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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dêwi´ków i trwanie pauzy, rytm, dynamika
i metrum, wysokoÊç i barwa dêwi´ków, artykulacja,
budowa formalna), opowieÊci ruchowe, taƒce.
Instrumenty: historia instrumentów muzycznych
(pierwsze instrumenty muzyczne: muszle, rogi,
naczynia gliniane, suche owoce wype∏nione
nasionami), oswajanie z barwà i budowà
instrumentów perkusyjnych: grzechotka, ko∏atka,
b´benek, tamburyn, trójkàt, talerze, ksylofon,
metalofon, drewienka, tarka, dzwonki; rodzaje
instrumentów muzycznych, gra na instrumentach
w ma∏ych grupach i indywidualnie podczas çwiczeƒ
s∏uchowych, rytmicznych i ruchowych, w powiàzaniu
z piosenkà, w zadaniach twórczych; gra
na instrumentach niekonwencjonalnych,
wykonanych przez dzieci: metalowe pude∏ka
nape∏nione: grochem, kamykami, piaskiem,
naczynia szklane z ró˝nà iloÊcià wody.
Aktywne s∏uchanie muzyki: çwiczenia
w spostrzeganiu i odró˝nianiu zjawisk akustycznych
w przyrodzie i otoczeniu, dêwi´ków instrumentów
o okreÊlonej i nieokreÊlonej wysokoÊci brzmienia;
okreÊlanie s∏uchowe: kierunku dêwi´ku, odleg∏oÊci
dêwi´ku, liczby dêwi´ków, g´stoÊci dêwi´ków
pochodzàcych z takich samych instrumentów
o ró˝nej liczbie (np. z jednego lub dwóch
trójkàtów); s∏uchanie utworów instrumentalnych
i wokalnych; uczestnictwo w koncertach.
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IX. Wychowanie
przez sztuk´ – ró˝ne
formy plastyczne

Obszary dzia∏alnoÊci
edukacyjnej przedszkola

Elementy malarstwa, rzeêby, architektury:
poj´cia i atrybuty zwiàzane ze sztukà malarskà,
rzeêbà i architekturà, twórczoÊç i dzie∏a Jana Matejki,
Stanis∏awa Wyspiaƒskiego, Józefa Che∏moƒskiego,
Olgi Boznaƒskiej i innych (wed∏ug zainteresowaƒ
dzieci), wspó∏czeÊni malarze polscy; inni wielcy
malarze (Vincent van Gogh, Pablo Picasso,
Leonardo da Vinci itp.); galerie, wernisa˝e, albumy.
Ró˝norodnoÊç barw: barwy w przyrodzie
w ró˝nych porach roku i porach dnia; barwy
podstawowe i pochodne, ciep∏e i zimne,
porównywanie barw, ∏àczenie barw i rozró˝nianie
stopnia ich nasycenia.
Techniki plastyczne: rysunkowo-graficzne:
rysowanie kredkami o∏ówkowymi i Êwiecowymi,

Poznanie zabytków kultury polskiej: budowle
sakralne, klasztory, Êwiàtynie, zamki, pa∏ace,
twierdze, muzea, uniwersytety, architektura
pa∏acowa, rezydencje magnackie wyst´pujàce
w regionie, wytwory sztuki ludowej, tradycje
i obrz´dy ludowe, stroje regionalne.

Inwencja twórcza dziecka: improwizacje
wokalne, s∏owne, ruchowe, instrumentalne,
çwiczenia i zabawy rozwijajàce pami´ç muzycznà,
tworzenie symboli muzycznych i ich odczytywanie.

TreÊci edukacyjne

wizualno-przestrzenne,
cielesno-kinestetyczne,
twórcze,
s∏owno-j´zykowe,
intrapersonalne,
interpersonalne

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Za poÊrednictwem barw odtwarza swoje emocje;
– Zna najwa˝niejsze zabytki architektury polskiej
i Êwiatowej, tzw. cuda Êwiata;
– Podejmuje próby samodzielnego zaprojektowania
swojego pokoju lub placu zabaw;
– Zna podstawowe poj´cia zwiàzane ze sztukà.

1. Przejawia, w miar´ swoich mo˝liwoÊci,
zainteresowanie wybranymi zabytkami i dzie∏ami
sztuki oraz tradycjami i obrz´dami ludowymi
ze swojego regionu.
2. Umie wyra˝aç si´ w ró˝nych technikach
plastycznych i przy u˝yciu elementarnych
Êrodków wyrazu (takich jak kszta∏t i barwa)
w postaci prostych kompozycji i form
konstrukcyjnych.
3. Wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeêbà
i architekturà (tak˝e architekturà zieleni
i architekturà wn´trz).

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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X. Wspomaganie rozwoju
umys∏owego dzieci
poprzez zabawy
konstrukcyjne,
budzenie
zainteresowaƒ
technicznych

Dzia∏alnoÊç konstrukcyjna: projektowanie,
planowanie i konsekwentne tworzenie budowli
i innych prac konstruowanych z materia∏ów
przyrodniczych, tektury, kartonów, materia∏u
sypkiego (piasek, glina) za pomocà ró˝nych
technik, konstruowanie z ró˝nych materia∏ów
przemys∏owych oraz tworzyw naturalnych; zabawy
badawcze i proste eksperymenty (Êwiat∏o, dêwi´ki,
energia itp.).

pastelami, tuszem, o∏ówkiem, kredà, w´glem,
Êwiecà, patykiem na ziemi, mazakami); malarskie:
farbami temperowymi, plakatowymi,
akwarelowymi, pastà do z´bów, klejem
polimerowym, kredà nasàczonà wodà z cukrem;
przestrzenne: decoupage (ozdabianie przedmiotów
technikà serwetkowà), origami z kó∏ek
i kwadratów, odlewy gipsowe, lepienie (z gliny,
plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej),
budowanie z klocków i materia∏ów przyrodniczych
(Ênieg, piach); p∏askie: wycinanka (z kolorowego
papieru, z materia∏ów tekstylnych), wyklejanka
(z kulek papierowych, z plasteliny, z materia∏ów
przyrodniczych), wydzieranka (z kolorowego
papieru, z gazet), kola˝; badanie sposobów
tworzenia dzie∏ plastycznych.
Projektowanie pomieszczeƒ: tworzenie makiet
wn´trz, wykorzystywanie surowców wtórnych
i materia∏u przyrodniczego.
wizualno-przestrzenne,
cielesno-kinestetyczne,
interpersonalne

1. Wznosi konstrukcje z klocków i tworzy
kompozycje z ró˝norodnych materia∏ów
(np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa
(„potrafi´ to zrobiç”) i odczuwa radoÊç
z wykonanej pracy.
2. U˝ywa w∏aÊciwie prostych narz´dzi podczas
majsterkowania.
3. Interesuje si´ urzàdzeniami technicznymi
(np. u˝ywanymi w gospodarstwie domowym),
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XI. Pomaganie dzieciom
w rozumieniu istoty
zjawisk
atmosferycznych
i w unikaniu
zagro˝eƒ

Obszary dzia∏alnoÊci
edukacyjnej przedszkola

Pogoda i jej elementy: temperatura powietrza,
wiatr (pr´dkoÊç i kierunek), zachmurzenie,
nas∏onecznienie, rodzaje opadów atmosferycznych
(deszcz, grad, Ênieg, m˝awka, krupa Ênie˝na),
symbole do oznaczania pogody, mapa pogody,
prognoza pogody, kalendarz pogody, przyrzàdy
pomiarowe (rodzaje termometrów, barometr,
wiatromierz, deszczomierz).
Zjawiska atmosferyczne: burza, tràba
powietrzna, t´cza, Ênie˝yca, zamieç, szadê, mg∏a,
krà˝enie wody w przyrodzie, zamarzanie wody
i topnienie lodu; zasady bezpiecznego zachowania

Przedmioty ˝ycia codziennego i narz´dzia:
bezpieczne u˝ywanie przedmiotów ˝ycia
codziennego i prostych narz´dzi konstrukcyjnych
(m∏otek, gwoêdzie, obc´gi, imad∏o) oraz prostych
materia∏ów (papier Êcierny, p´dzel, farba).
Technika w otoczeniu dziecka: wa˝ne dla ˝ycia
odkrycia i wynalazki, obs∏uga telefonu
stacjonarnego i komórkowego, aparatu
fotograficznego, CD, DVD, komputera na miar´
dzieci´cych potrzeb i potrzeb ˝ycia codziennego
rodziny, przewidywanie skutków niew∏aÊciwego
u˝ywania urzàdzeƒ, bezpieczeƒstwo podczas
korzystania z urzàdzeƒ technicznych.

TreÊci edukacyjne

logiczno-matematyczne,
przyrodnicze

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

1. Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
podejmuje rozsàdne decyzje i nie nara˝a si´
na niebezpieczeƒstwo wynikajàce z pogody,
np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy,
nie zdejmuje czapki w mroênà pogod´.
2. Wie, o czym mówi osoba zapowiadajàca pogod´
w radiu i w telewizji, np. ˝e b´dzie pada∏ deszcz,
Ênieg, wia∏ wiatr; stosuje si´ do podawanych
informacji w miar´ swoich mo˝liwoÊci.

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Umie pos∏ugiwaç si´ bezpiecznie przedmiotami
i urzàdzeniami ˝ycia codziennego, w tym:
telefonem, CD, DVD, komputerem (obs∏uga,
wyszukiwarka internetowa, zapis prostych
danych, korespondencja internetowa).

próbuje rozumieç, jak one dzia∏ajà, i zachowuje
ostro˝noÊç przy korzystaniu z nich.

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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XII. Wychowanie
dla poszanowania
roÊlin i zwierzàt

Ekosystemy w mojej okolicy: park, las, pole,
∏àka, sad, jezioro, rzeka, ogród warzywny;
przyroda o˝ywiona (roÊliny, zwierz´ta)
i nieo˝ywiona (ska∏y, minera∏y, gleba, woda,
powietrze); ssaki, ptaki, ryby, gady, owady; zwiàzki
i zale˝noÊci zachodzàce w przyrodzie; przyroda
w ró˝nych porach roku; w´drówki ptaków (ptaki
przylatujàce, odlatujàce i osiad∏e); zwierz´ta
hodowane przez cz∏owieka i dziko ˝yjàce;
zwierz´ta i roÊliny wyst´pujàce w innych krajach;
zwierz´ta ˝yjàce w schroniskach; proste
doÊwiadczenia i eksperymenty wykazujàce
zale˝noÊci pomi´dzy wzrostem roÊliny a rodzajem
gleby, wilgotnoÊcià, temperaturà i Êwiat∏em;
zapachy, smaki i barwy wyst´pujàce w przyrodzie;
zachowania i postawy wobec roÊlin i zwierzàt,
dostrzeganie pi´kna przyrody.
Biomy na kuli ziemskiej: pustynie lodowe
i goràce, pustynie Êwiata (Sahara, Arabska); tundra,
tajga, stepy, sawanna; warunki ˝ycia
w poszczególnych Êrodowiskach.

si´ podczas niekorzystnych warunków
pogodowych, wp∏yw pogody na zachowania roÊlin
i zwierzàt, przys∏owia o pogodzie (np. Gdy jaskó∏ka
lot swój zni˝a – deszcz si´ zbli˝a; Kiedy s∏oƒce zbyt
dopieka, to ju˝ burza niedaleka; Gdy tulipan p∏atki
chowa, ulewa gotowa).

przyrodnicze

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Opiekuje si´ wybranà roÊlinà w sali przedszkolnej
lub ogrodzie przedszkolnym;
– Rozpoznaje i nazywa roÊliny i zwierz´ta
chronione;
– Rozpoznaje i nazywa wybrane ekosystemy i biomy;
– Pos∏uguje si´ przyrzàdami badawczymi (lupà,
lornetkà, dyktafonem).

1. Wymienia roÊliny i zwierz´ta ˝yjàce w ró˝nych
Êrodowiskach przyrodniczych, np. w polu,
na ∏àce, w lesie.
2. Wie, jakie warunki sà potrzebne do rozwoju
zwierzàt (przestrzeƒ ˝yciowa, bezpieczeƒstwo,
pokarm) i wzrostu roÊlin (Êwiat∏o, temperatura,
wilgotnoÊç).
3. Potrafi wymieniç zmiany zachodzàce w ˝yciu
roÊlin i zwierzàt w kolejnych porach roku;
wie, w jaki sposób cz∏owiek mo˝e je chroniç
i pomóc im, np. przetrwaç zim´.

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Prowadzi kalendarz pogody;
– Potrafi zmierzyç temperatur´ powietrza
i temperatur´ wody;
– Pos∏uguje si´ symbolami do oznaczania pogody;
– Przewiduje pogod´.
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XIII. Wspomaganie
rozwoju
intelektualnego
dzieci wraz
z edukacjà
matematycznà

Obszary dzia∏alnoÊci
edukacyjnej przedszkola

Klasyfikowanie zbiorów przedmiotów: zbiory
obiektów konkretnych (owoców, warzyw,
zabawek, kwiatów) i abstrakcyjnych (figury
geometryczne) na podstawie 1, 2, 3, 4 cech
jakoÊciowych (wielkoÊç, kolor, kszta∏t,
przeznaczenie); porównywanie liczebnoÊci
tworzonych zbiorów, szacowanie („na oko”)
i za pomocà okreÊleƒ: du˝o – ma∏o, równo, mniej,

Elementy ekologii: roÊliny i zwierz´ta chronione;
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, pomniki przyrody; przesàdy
i animozje zwiàzane z niektórymi zwierz´tami
(ropucha, pajàk, d˝d˝ownica); gromadzenie
doÊwiadczeƒ zwiàzanych z ochronà Êrodowiska
(oszcz´dzanie papieru, wody i pràdu, segregacja
Êmieci, dokarmianie zwierzàt zimà, sadzenie
drzewek, udzia∏ w akcji sprzàtania Êwiata,
obserwacja mrowiska w lesie); zasoby przyrody
(odnawialne: woda, gleba, s∏oƒce, wiatr, biomasa;
nieodnawialne: w´giel kamienny i brunatny, ropa
naftowa, gaz ziemny, ∏upki bitumiczne); naturalne
êród∏a energii: energia s∏oneczna, biomasa, energia
morza, energia wiatru), ekologiczne sposoby
ogrzewania mieszkaƒ; niebezpieczeƒstwa zwiàzane
z po˝arami, huraganami, suszà i powodzià.

TreÊci edukacyjne

logiczno-matematyczne,
wizualno-przestrzenne,
s∏owno-j´zykowe,
cielesno-kinestetyczne

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

1. Liczy obiekty i odró˝nia liczenie b∏´dne
od poprawnego.
2. Wyznacza wynik dodawania i odejmowania,
pomagajàc sobie liczeniem na palcach lub innych
zbiorach zast´pczych.
3. Ustala równolicznoÊç dwóch zbiorów,
a tak˝e pos∏uguje si´ liczebnikami
porzàdkowymi.

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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wi´cej, wi´cej o 1, mniej o 1, badanie liczebnoÊci
przez przeliczanie, ustawianie w pary,
porównywanie liczebnoÊci zbiorów przez ∏àczenie
w pary (zbiory równoliczne, nierównoliczne),
pos∏ugiwanie si´ s∏owem „nie” jako przeczeniem,
np. nie jest du˝y, nie jest okràg∏y;
odwzorowywanie zbiorów za pomocà liczmanów
lub znaków graficznych, porzàdkowanie
elementów wed∏ug wzrastajàcej lub malejàcej
liczebnoÊci; dzia∏ania na zbiorach: okreÊlanie
zawierania si´ zbioru w zbiorze, czy dane elementy
mogà byç w tym zbiorze (kwiaty – tulipany),
podzia∏ zbioru na podzbiory wed∏ug ró˝nych
w∏asnoÊci jakoÊciowych, okreÊlanie cz´Êci wspólnej
zbioru, zbiór w znaczeniu ogólniejszym: owoce,
meble, zabawki.
Liczenie: pos∏ugiwanie si´ liczebnikami g∏ównymi
1–10, pos∏ugiwanie si´ liczebnikami porzàdkowymi:
pierwszy, drugi, trzeci, czwarty… dziesiàty,
dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych
w zakresie 10 na konkretach, a w pami´ci
w zakresie +/– 1, 2 elementy, dzia∏ania oparte
na podziale zbioru na podzbiory i ponownym ich
∏àczeniu; czytanie cyfr oznaczajàcych liczby:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i znaków +, –, =, <, >
– tworzenie zapisów do praktycznych czynnoÊci;
zabawy polegajàce na doskonaleniu umiej´tnoÊci
przeliczania: manipulacje typu: dodaç, odjàç,
przeliczanie i pokazywanie liczebnoÊci na palcach,
Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Liczy i dokonuje operacji matematycznych
w zakresie przekraczajàcym 10;
– Sprawnie wykonuje dzia∏ania na zbiorach;
– Umie czytaç i tworzyç zapis za pomocà grafu;
– Zna poj´cia zwiàzane z wagà, czasem, obj´toÊcià;
– Rozpoznaje i nazywa bry∏y geometryczne.

5. Wie, na czym polega pomiar d∏ugoÊci,
i zna proste sposoby mierzenia: krokami,
stopa za stopà.
6. Zna sta∏e nast´pstwo dni i nocy, pór roku,
dni tygodnia, miesi´cy w roku.
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doliczanie i odliczanie, liczenie obiektów
znikajàcych z pola widzenia, liczenie
w nieograniczonym zakresie, manipulacje
pozwalajàce zrozumieç liczenie dwójkami, piàtkami
i dziesiàtkami (wykorzystanie centymetra, kostek,
domina, klamerek); dzia∏ania na liczbach
w kolorach.
Mierzenie obiektów: stopa za stopà, krokami,
∏okciem, sznurkiem, patykiem, miarkà krawieckà,
stolarskà; narz´dzia miernicze: linijka, ekierka,
pr´dkoÊciomierz.
Rytmy i poj´cia czasowe: badanie i tworzenie
uk∏adów rytmicznych, ustalanie prawid∏owoÊci
i kontynuowanie ich, przek∏adanie rytmu z jednej
reprezentacji na innà (wzrokowa, s∏uchowa,
ruchowa), dostrzeganie rytmów w utworach
wierszowanych.
Ró˝nicowanie zmian zachodzàcych w czasie:
dzieƒ, noc, doba, dni tygodnia, pory roku,
miesiàce, lata, pos∏ugiwanie si´ poj´ciami:
poprzedni, nast´pny, pomi´dzy, za, przed;
pos∏ugiwanie si´ nazwami zwiàzanymi z czasem
w ró˝nych relacjach i z dowolnego miejsca
(np. tydzieƒ liczony od czwartku, rok od lipca itp.);
mierzenie czasu za pomocà zegara, klepsydry,
sekundnika.

TreÊci edukacyjne

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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XIV. Kszta∏towanie
gotowoÊci do nauki
czytania i pisania

Orientacja w kierunkach przestrzennych:
poznanie schematu w∏asnego cia∏a, wed∏ug poczucia:
to jestem ja, tak wyglàdam, doÊwiadczanie
w∏asnych ruchów i orientacja czuciowa
(odczuwanie i nazywanie poszczególnych cz´Êci
twarzy i cia∏a), werbalizowanie czynnoÊci
wykonywanych przez dzieci;
poznanie przestrzeni: wed∏ug kierunku pionowego
(w górze, na dole, na, nad, pod, wysoko, nisko,
wy˝ej, ni˝ej, naprzeciw), poziomego (w przód,
do przodu, w ty∏, do ty∏u, obok), w prawo, w lewo
(wed∏ug po∏o˝enia swego serca); okreÊlanie tego,
co znajduje si´ w zasi´gu r´ki, i tego, co znajduje
si´ w obszarze wzroku, zdolnoÊç do ró˝nicowania
i okreÊlania kierunków oraz po∏o˝enia
przedmiotów w stosunku do drugiej osoby
(przeniesienie schematu swojego cia∏a na drugà
osob´), ustalanie po∏o˝enia jednych obiektów

Wielozmys∏owe i czynnoÊciowe poznawanie
figur p∏askich (ko∏o, trójkàt, kwadrat, prostokàt,
wielokàt, elipsa) i bry∏ (walec, sto˝ek,
graniastos∏upy, ostros∏up, szeÊcian,
prostopad∏oÊcian).
Rozwiàzywanie prostych zadaƒ matematycznych
wraz z arytmetycznym zapisem dzia∏aƒ.
Gry matematyczne: granie i tworzenie.
Wa˝enie obiektów, mierzenie obj´toÊci
p∏ynów.
wizualno-przestrzenne,
s∏owno-j´zykowe,
cielesno-kinestetyczne,
interpersonalne,
logiczno-matematyczne

1. Rozró˝nia stron´ lewà i prawà, okreÊla kierunki
i ustala po∏o˝enie obiektów w stosunku
do w∏asnej osoby, a tak˝e w odniesieniu
do innych obiektów.
2. Potrafi okreÊliç kierunki oraz miejsca na kartce
papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kó∏ko
w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek,
zaczynajàc od lewej strony kartki.
3. Potrafi uwa˝nie patrzeç (organizuje pole
spostrze˝eniowe), aby rozpoznaç i zapami´taç
to, co jest przedstawione na obrazkach.
4. Dysponuje sprawnoÊcià ràk oraz koordynacjà
wzrokowo-ruchowà potrzebnà do rysowania,
wycinania i nauki pisania.
5. Interesuje si´ czytaniem i pisaniem; jest gotowe
do nauki czytania i pisania.
6. S∏ucha np. opowiadaƒ, baÊni i rozmawia o nich;
interesuje si´ ksià˝kami.
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wzgl´dem drugich, a tak˝e wyznaczanie kierunku
od – do wybranego przedmiotu, dyktanda graficzne.
SprawnoÊci percepcyjno-motoryczne: gry,
zabawy i çwiczenia równowagi (chodzenie
po wyznaczonej linii, odwróconej ∏aweczce),
çwiczenia kszta∏tujàce tu∏ów, sk∏ony w bok i skr´ty,
chody na wprost po∏àczone ze skr´tami w lewo
i w prawo, chody kombinowane, chodzenie
w Êlimaka: zataczanie coraz wi´kszych kr´gów
i odwrotnie, bieg slalomem, z omijaniem
rozstawionych choràgiewek, chodzenie w ósemk´,
chodzenie ty∏em po prostych i zygzakach; zabawy
ruchowe z toczeniem, rzucaniem i chwytaniem
ró˝nych rozmiarów pi∏ek; rzucanie do celu,
rzucanie i chwytanie jednà r´kà, próby ∏àczenia
rzutów i chwytów w ruchu, w chodzie, w biegu,
toczenie pi∏ek i obr´czy z biegiem, chwyty prawà
i lewà r´kà w ruchu i biegu, odbijanie pi∏ki
w chodzie po prostej i podczas obracania,
wykonywanie dodatkowych zadaƒ ruchowych,
np. z klaskaniem, wykonywanie m∏ynka r´kami,
przerzucanie pi∏ki z r´ki do r´ki, podrzucanie raz
prawà, raz lewà r´kà, próby ˝onglowania, podbijanie
balonu raz lewà, raz prawà r´kà, wypuszczanie
pi∏eczki tenisowej i ∏apanie jej, zanim spadnie.

TreÊci edukacyjne

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Ma dobrze rozwini´tà pami´ç ruchowà,
zapami´tuje sekwencje taneczno-ruchowe
oraz potrafi je odtworzyç od poczàtku do koƒca
i odwrotnie;
– Uk∏ada krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy,
a wyrazy na sylaby i g∏oski;
– Zna litery, rozpoznaje i czyta proste wyrazy
i teksty.

7. Uk∏ada krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy,
dzieli wyrazy na sylaby; wyodr´bnia g∏oski
w s∏owach o prostej budowie fonetycznej.
8. Rozumie sens informacji podanych w formie
uproszczonych rysunków oraz cz´sto
stosowanych oznaczeƒ i symboli,
np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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Pami´ç ruchowa i koordynacja sensoryczno-motoryczna: zagadki ruchowe: rysowanie d∏onià
(prawà i lewà) oraz palcami znanych schematów
(np. pi∏ka, balon, domek, krzes∏o), wierszyki
do rysowania; çwiczenia obur´czne, usprawnianie
obu ràk jednoczeÊnie, np. rysowanie torów
kolejowych, dwóch Êlimaków o zwi´kszajàcych si´
kr´gach itp. (skr´ty nadgarstków wprowadzajàce
w ruch d∏onie w pozycji pionowej); odtwarzanie
treÊci opowiadaƒ ruchowych zgodnie
z porzàdkiem fabu∏y i wspak; nauka uk∏adów
taneczno-ruchowych do muzyki.
SprawnoÊci percepcyjno-motoryczne
– z wykorzystaniem materia∏u obrazkowego:
zwracanie uwagi na drobne fragmenty ilustracji
tematycznych, dostrzegania bardziej i mniej wa˝nych
szczegó∏ów na obrazkach i w otoczeniu dziecka,
uk∏adanie obrazków z cz´Êci, porównywanie
obrazków ró˝niàcych si´ niewielkimi szczegó∏ami,
odszukiwanie w zbiorze takich samych obrazków
i figur abstrakcyjnych; wyró˝nianie sk∏adników
w szeregu i ustalenie ich kolejnoÊci; wyodr´bnianie
pewnych elementów z ca∏oÊci i sk∏adanie ich
w ca∏oÊç; ró˝nicowanie przedmiotów na zasadzie
cech wspólnych i ró˝niàcych, kierowanie
spostrze˝eniami dzieci w pracy z obrazkiem
i historyjkà obrazkowà, pracà z ksià˝kà (patrz: III).
SprawnoÊç manualna: rysowanie kredkami,
Êwiecà, patykiem, palcami, kalkowanie; malowanie
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p´dzlem, palcami, ca∏à d∏onià, watà, patykami;
wycinanie, lepienie; zagadki rysunkowe, ∏àczenie
punktów, szlaczki i ornamenty, dekorowanie,
rysowanie i tworzenie mandali, wydzieranie,
stemplowanie, wyszywanie;
uk∏adanie elementów mozaiki, przybijanki,
uk∏adanie wzorów z gi´tkiego tworzywa, tangram,
konstruowanie, majstrowanie z tworzywa
przyrodniczego.
S∏uch fizjologiczny i fonematyczny:
ró˝nicowanie dêwi´ków otoczenia, zabawy
s∏uchowe typu: W chowanego, Skàd dochodzi g∏os;
stwierdzenie, ˝e wyraz sk∏ada si´ z g∏osek
(np. oookkkooo), wyodr´bnianie g∏osek na
poczàtku, na koƒcu, w Êrodku wyrazów,
poszukiwanie i wyodr´bnianie w izolacji g∏osek
w Êrodku wyrazu, wyodr´bnianie wszystkich
g∏osek w wyrazie i próby scalania ich, liczenie
g∏osek w wyrazie i budowa symboliczna obrazu
wyrazu tzw. schematu; zabawy rozwijajàce
ÊwiadomoÊç fonologicznà (ró˝nicowanie,
np. Tomek – domek, ot∏o – od∏o; analiza i synteza
sylab: pa-ra-sol-ka); rozpoznawanie rymów
(np. kot – pas – p∏ot); dostrzeganie podobieƒstw
mi´dzy ró˝nymi s∏owami (np. strach – strych –
strumyk); analiza podobieƒstw (tort – kwiat – kort),

TreÊci edukacyjne

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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XV. Wychowanie
rodzinne,
obywatelskie
i patriotyczne

Wychowanie rodzinne: dom rodzinny, adres
zamieszkania, ró˝ne pomieszczenia, ich
przeznaczenie i sposób zachowania si´ w nich,
struktura rodziny (rodzice, dzieci, rodzeƒstwo),
data i miejsce urodzenia, babcia, dziadek, wnuczek,
wnuczka, prababcia, pradziadek, krewni, ciocia,
wujek, stryj, stryjenka, wiek cz∏onków rodziny,
ich imiona i nazwiska, praca zawodowa cz∏onków
rodziny, ulubione zaj´cia, tradycje i uroczystoÊci
rodzinne (urodziny, imieniny, rocznica chrztu,
pierwszej komunii Êwi´tej, bierzmowania, Êlubu,

wskazywanie wyrazu, który si´ nie rymuje;
przestawianie i inne manipulacje na g∏oskach
(np. – rok + s = sok, mak + ryba = rak).
Symbole i czytanie: zabawy, gry i zadania
kszta∏tujàce poj´cie symbolu graficznego, praca
z klockami obrazkowymi, kartami typu PiotruÊ,
umowne znaczki rozpoznawcze; symbole graficzne
w zabawach terenowych, znaki drogowe,
rozpoznawanie i rozumienie symboli, np.
informacyjnych lub ostrzegawczych, lista dy˝urów,
kalendarz pogody, rebusy rysunkowe, napisy
w zabawach tematycznych; zapoznanie z literami
wprowadzanymi wed∏ug alternatywnych metod
zabawowych (metoda Ireny Majchrzak i Marty
Bogdanowicz, czytanie globalne wed∏ug metody
Glena Domana).
s∏owno-j´zykowe,
interpersonalne,
intrapersonalne,
logiczno-matematyczne,
twórcze

1. Wymienia imiona i nazwiska osób bliskich,
wie, gdzie pracujà, czym si´ zajmujà.
2. Zna nazw´ miejscowoÊci, w której mieszka,
zna wa˝niejsze instytucje i orientuje si´ w rolach
spo∏ecznych odgrywanych przez wa˝ne osoby,
np. policjanta, stra˝aka.
3. Wie, jakiej jest narodowoÊci, ˝e mieszka
w Polsce, a stolicà Polski jest Warszawa.
4. Nazywa god∏o i flag´, zna polski hymn i wie,
˝e Polska nale˝y do Unii Europejskiej.
5. Wie, ˝e wszyscy ludzie majà równe prawa.
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Êmierci), okazywanie szacunku dla chleba, wartoÊci
preferowane w rodzinie.
Wychowanie obywatelskie i patriotyczne: sala
tradycji w przedszkolu, kàcik regionalny, patron
przedszkola (portret patrona przedszkola, ˝yciorys,
ciekawostki i anegdoty, dorobek twórczy,
najwa˝niejsze wydarzenia z jego ˝ycia, osiàgni´cia),
tradycje i zwyczaje kultywowane w przedszkolu,
kronika przedszkola; nazwa miejscowoÊci i jej
pochodzenie, herb miejscowoÊci i legenda z nim
zwiàzana, historia miejscowoÊci, miejsca pami´ci
narodowej, nazwy najbli˝szych miast i wsi,
najpi´kniejsze herby miast w regionie, najpi´kniejsze
miejsca w okolicy, Êwi´ta lokalne, paƒstwowe,
narodowe, mi´dzynarodowe i religijne, regionalna
muzyka, instrumenty, pieÊni, taƒce, zwyczaje, kuchnia
regionalna, sylwetki osób zas∏u˝onych dla Êrodowiska
lokalnego i regionu; po∏o˝enie Polski na mapie
Europy – kraje sàsiednie; symbole narodowe: god∏o
Polski, hymn i barwy narodowe, stolica Polski –
Warszawa, najstarsze miasta Polski, sylwetki wielkich
Polaków (np.: Jana Paw∏a II, Fryderyka Chopina, Jana
Matejki), najwa˝niejsze zabytki i pamiàtki kultury
narodowej; zawody wykonywane dawniej i obecnie,
mieszkaƒcy i ich zaj´cia, instytucje i wa˝ne osoby
w mojej miejscowoÊci, praca w ró˝nych instytucjach.

TreÊci edukacyjne

Rodzaje rozwijanych
zdolnoÊci

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Interesuje si´ historià swojej rodziny;
– Aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu
uroczystoÊci rodzinnych;
– Przestrzega zasad i regu∏ przyj´tych w rodzinie;
– Pokazuje na mapie Polski swojà miejscowoÊç;
– Rozpoznaje herb swojej miejscowoÊci
i zna legend´ z nim zwiàzanà;
– Pami´ta nazwiska wielkich Polaków;
– Jest otwarte na drugiego cz∏owieka bez wzgl´du
na p∏eç i przynale˝noÊç kulturowà.

Oczekiwane umiej´tnoÊci
i wiadomoÊci dziecka
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26

Religie Êwiata: podstawowe dogmaty, atrybuty
i symbole najwa˝niejszych na Êwiecie religii:
chrzeÊcijaƒstwa, judaizmu, hinduizmu, islamu,
buddyzmu; elementy mitologii, kultury antycznej
i staro˝ytnej; obiekty kultu religijnego, rodzaje
Êwiàtyƒ (katedra, koÊció∏ katolicki, koÊció∏
luteraƒski, koÊció∏ kalwiƒski, cerkiew, synagoga,
meczet), Êwi´towanie uroczystoÊci religijnych,
poznawanie postaci Êwi´tych, szacunek
dla kap∏anów, praktyki religijne.

Dodatkowy obszar programowy.

XVI. Elementy
wychowania
religijnego,
filozofii i etyki26

Wychowanie wielokulturowe
i mi´dzykulturowe: Polska krajem wielu
narodowoÊci, wyznaƒ i kultur (Bia∏orusini, Czesi,
¸emkowie, Ormianie, Karaimi, Ukraiƒcy, Niemcy,
˚ydzi, Romowie, Grecy, Tatarzy, Wietnamczycy,
Litwini); paƒstwa nale˝àce do Unii Europejskiej;
jednorodnoÊç i odr´bnoÊç kulturowa (szukaç
podobieƒstw, szanowaç ró˝nice); gry i zabawy dzieci
ró˝nych krajów, ró˝norodnoÊç potraw, ubiorów,
sposobów sp´dzania wolnego czasu, sposobów
porozumiewania si´; promowanie idei pokoju
i porozumienia mi´dzy ludêmi, przeciwdzia∏anie
wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu,
ksenofobii i innym postawom godzàcym w godnoÊç
cz∏owieka; ÊwiadomoÊç w∏asnej to˝samoÊci.
egzystencjalne,
intrapersonalne

Rozszerzony zakres wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci dziecka:
– Wie, ˝e istniejà na Êwiecie ró˝ne religie
i wyznania;
– Potrafi odró˝niç podstawowe symbole w∏aÊciwe
ró˝nym religiom i wyznaniom;
– Przejawia tolerancj´ dla odmiennych religii
i wyznaƒ.

OÊrodek zabawy
W kàciku samochodowym i ruchu drogowego dzieci doskonale
bawià si´ i uczà podstawowych zasad bezpieczeƒstwa

OÊrodek biblioteczny
Dzieci ch´tnie s∏uchajà czytanych opowiadaƒ i wierszy, anga˝ujà
si´ w zwyczajne i niezwyczajne przygody bohaterów, oglàdajà
ilustracje, opowiadajà o w∏asnych prze˝yciach i pragnieniach
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OÊrodek ekspresji ilustracyjno-wizualnej
Bawiàc si´ w teatr, odgrywajàc ró˝ne role, dzieci uzewn´trzniajà
w∏asne uczucia i nastroje, uczà si´ wyra˝ania siebie. Scena staje
si´ miejscem, w którym zyskujà wiar´ we w∏asne si∏y

OÊrodek naukowo-eksperymentalny
i matematyczny
Bawiàc si´ liczyd∏ami,
mozaikami, liczmanami,
geoplanami... dzieci
rozwijajà umiej´tnoÊci
niezb´dne w przysz∏oÊci
do poradzenia sobie
w szkole
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4. Sposoby osiàgania celów kszta∏cenia i wychowania

Przedszkole skoncentrowane na jednostce, wspierajàce dziecko we wszystkich
obszarach rozwojowych, opiera si´ na paradygmacie konstruktywizmu.
Do osiàgania zawartych w programie celów kszta∏cenia i wychowania, skupionych na rozwijaniu ró˝norodnych zdolnoÊci dziecka, proponuje si´ specjalnà organizacj´ przestrzeni sali przedszkolnej, która powinna uwzgl´dniaç oÊrodki (kàciki zainteresowaƒ), s∏u˝àce do zabawy i uczenia si´, wyposa˝one
w liczne materia∏y i pomoce dydaktyczne zach´cajàce dzieci do podejmowania
wielokierunkowej aktywnoÊci.
Tabela 1. Materia∏y i Êrodki dydaktyczne niezb´dne do rozwijania wielokierunkowych zdolnoÊci dziecka w oÊrodkach zainteresowaƒ.
Rodzaje
rozwijanych
zdolnoÊci

Materia∏y i Êrodki dydaktyczne

OÊrodek zabawy
wszystkie
zdolnoÊci
kierunkowe
i zdolnoÊci
twórcze

Kàcik lalek: kuchnia, komplet wypoczynkowy, stolik, ko∏yski, wózki, lalki,
akcesoria kuchenne;
Kàcik samochodowy i ruchu drogowego: samochody, pociàgi, samoloty, drewniane
znaki drogowe, plansze ulicy, gara˝e, ksià˝ki o ruchu drogowym, gry planszowe,
nagrania odg∏osów ulicy;
Kàcik kosmetyczny i fryzjerski: toaletka, suszarki, lokówki, prostownice, szczotki,
grzebienie, ozdoby do w∏osów, no˝yce do strzy˝enia w∏osów;
Kàcik sklepowy: atrapy produktów spo˝ywczych lub innych (w zale˝noÊci
od zainteresowaƒ dzieci), monety i banknoty, etykiety;
Kwiaciarnia: ró˝ne gatunki sztucznych roÊlin doniczkowych i ci´tych, wazony
ró˝nej wielkoÊci i kszta∏tu, wstà˝ki do wiàzania bukietów, ksià˝ki z ilustracjami.
OÊrodek biblioteczny

s∏owno-j´zykowe,
intrapersonalne,
interpersonalne,
egzystencjalne,
przyrodnicze
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Ksià˝ki (o charakterze literackim, komiksowym, popularnonaukowym), encyklopedie,
czasopisma, historyjki obrazkowe, ilustracje, litery magnetyczne, suwaki,
rozsypanki literowo-sylabowo-wyrazowe, ∏amig∏ówki, krzy˝ówki, rebusy, zabawy
planszowe, uk∏adanki tematyczne, mozaiki literowe, wyrazy i zdania do czytania
globalnego, gry planszowe, kasety i p∏yty, magnetofon, dyktafon, mapy, kolorowy

papier o ró˝nej fakturze i wielkoÊci, bindownica, zszywacze, folie, kalka, pieczàtki,
przybory do pisania, rysowania i kolorowania, karty pracy do pisania po Êladzie,
kalki do kalkowania, komputery z dost´pem do internetu, rzutnik, pisma.
OÊrodek ekspresji ilustracyjno-wizualnej
wizualno-przestrzenne,
interpersonalne,
intrapersonalne,
muzyczne,
cielesno-kinestetyczne

Scena, kurtyna, parawany, mikrofon, stroje do przebierania si´ (kostiumy, peruki,
lustra, dekoracje, rekwizyty, maski, czapeczki, kapelusze, sukienki, opaski, wianki,
peleryny, chustki, bawe∏niane koszulki), marionetki, kukie∏ki, pacynki, plastelina,
kartony ró˝nego formatu, kszta∏tu i faktury, kalka techniczna, bibu∏a, krepina, gaza,
papier kolorowy, wzorniki do odrysowywania, modelina, masa solna, zestawy
do majsterkowania, domki dla lalek, przybory do rysowania i malowania (kredki
o∏ówkowe, Êwiecowe, o∏ówki, mazaki), stemple, druciki, skrzynia skarbów
(pude∏ka, puszki, szpulki, sznurki, druty, nakr´tki, skrawki materia∏u, torebki
papierowe, wyt∏aczanki, opakowania po nabiale), kamera wideo, komputer, rzutnik.
OÊrodek naukowo-eksperymentalny i matematyczny

logiczno-matematyczne,
przyrodnicze,
wizualno-przestrzenne,
interpersonalne

Przedmioty do manipulowania, kalkulatory, klocki, kostki do gry, gry planszowe,
kolorowe pionki, spinacze, guziki, klamerki do bielizny, bry∏y geometryczne, mozaika
geometryczna, liczmany, cyfry, znaki matematyczne, patyczki, klocki Dinesa i liczby
w kolorach, geoplany, gumki, miary metryczne, banknoty i monety, kompasy, lupy,
lornetki, mikroskop, lupy, pojemniki ró˝nej wielkoÊci, konewki, termometry (lekarski,
zaokienny, pokojowy, meteorologiczny, laboratoryjny), wiatromierz, deszczomierz,
stopery, uprawy zió∏, terrarium dla owadów, akwarium z rybami, akwarium dla ˝ab
i ˝ó∏wi, eksponaty przyrodnicze, kamienie, minera∏y, przetwory, makieta uk∏adu
s∏onecznego, kalendarz pogody, zielniki, albumy, fotografie, komputery.
OÊrodek muzyczny

muzyczne,
cielesno-kinestetyczne,
intrapersonalne,
interpersonalne

Instrumenty perkusyjne, grzechotki, brz´kade∏ka wykonane z plastikowych
i metalowych puszek, sitek, kapsli drewnianych patyków, inne niekonwencjonalne
instrumenty muzyczne (puszki z grochem, kaszà, pude∏ka z kasztanami,
grzebienie), sprz´t do nagrywania i odtwarzania muzyki, dyktafon, s∏uchawki,
komputer z kartà muzycznà, ilustracje, p∏yty CD i kasety z muzykà powa˝nà,
rozrywkowà, z instrukta˝em, odg∏osami ró˝nych Êrodowisk, ilustracje
przedstawiajàce instrumenty muzyczne (wraz z ich nazwami), pianino.
OÊrodek budowniczo-malarski

wizualno-przestrzenne,
logiczno-matematyczne,
cielesno-kinestetyczne,
interpersonalne,
intrapersonalne

Klocki ró˝nej wielkoÊci, kszta∏tu i koloru, pude∏ka, papiery do rysowania
i malowania, brystol, karton, gazety, kartony, plastelina, modelina, ciastolina, kleje,
˝ele, glina, gips, p´dzle ró˝nej wielkoÊci, pojemniki na wod´, materia∏
przyrodniczy do konstruowania, wa∏ki do malowania, farby, palety, sztalugi, kredki,
kreda kolorowa, w´giel rysunkowy, flamastry, zakreÊlacze, pojemniki plastikowe,
butelki po napojach, pojemniki po nabiale, wyt∏aczanki, opakowania
po ˝arówkach, wkr´ty ró˝nej d∏ugoÊci, narz´dzia do majsterkowania, zestawy
monta˝owe ze schematami, taÊmy klejàce.
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OÊrodek religijny
intrapersonalne,
interpersonalne,
egzystencjalne

Ilustracje przedstawiajàce ró˝ne Êwiàtynie, biblie dla dzieci z obrazkami,
filmy o tematyce religijnej, kasety z pieÊniami religijnymi, Êwiece, figurki Êwi´tych,
atrybuty Êwiàt religijnych.
OÊrodek odpoczynku, marzeƒ i relaksacji

egzystencjalne,
intrapersonalne,
cielesno-kinestetyczne

Namiot, zabawki-przytulanki, ksià˝ki, kanapa, hamak, fotel bujany, poduchy,
pi∏ki do siedzenia, karimaty, ma∏e poduszeczki (ka˝de dziecko ma swojà),
dyski do siedzenia, pi∏ki terapeutyczne, p∏ytoteka z muzykà relaksacyjnà.

Do realizacji treÊci programowych zaleca si´ metody wynikajàce z koncepcji
wielostronnego kszta∏cenia Wincentego Okonia27, która przewiduje cztery strategie nauczania i uczenia si´:
1. Asocjacyjna (A) – nastawiona na przyswajanie przez dzieci gotowej wiedzy.
Wymaga stosowania podajàco-ilustracyjnych metod nauczania, takich jak: gromadzenie przez dzieci Êrodków dydaktycznych, przeprowadzanie wywiadów,
zapami´tywania wiadomoÊci podawanych przez nauczyciela;
2. Badawcza (P) – polega na samodzielnym zdobywaniu przez dzieci wiedzy
na drodze rozwiàzywania problemów, szukania odpowiedzi na pytania problemowe,
rozwiàzywania zadaƒ ró˝nymi sposobami, samodzielnego podejmowania decyzji,
oceniania i wartoÊciowania zachowaƒ, wytworów pracy, obserwowania;
3. Eksponujàca (E) – zmierza do wyzwalania i pobudzania prze˝yç dzieci poprzez
eksponowanie ró˝norodnych utworów muzycznych, plastycznych i ró˝nych
dzie∏ sztuki, jak te˝ wykorzystywanie metod ekspresji: s∏ownej, muzycznej, ruchowej, technicznej, dramowej;
4. Operacyjna (O) – oparta na ró˝nych dzia∏aniach dzieci, wymagajàca stosowania metod praktycznych. Mogà to byç ró˝nego typu doÊwiadczenia i eksperymenty, zaj´cia praktyczne, wytwórcze, ekspresyjne, gospodarcze, spo∏ecznie
u˝yteczne.

27
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W. Okoƒ, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1987, s. 347–348.

W grupie metod asymilacji wiedzy znajdujà si´:
v pogadanka – jest to rozmowa ukierunkowana nauczyciela z dzieçmi polegajàca na tym, ˝e nauczyciel zadajàc pytania, równoczeÊnie przewiduje odpowiedzi dzieci;
v praca z ksià˝kà – polega na omawianiu ilustracji w niej zawartych oraz wykorzystaniu tekstu literackiego. W starszych grupach nauczyciel mo˝e u˝yç encyklopedii, s∏owników, czasopism, atlasów geograficznych, map. Dzieci w wieku
przedszkolnym wykazujà szczególne zainteresowanie ksià˝kà i potrzeb´ kontaktu
z nià.
W grupie metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy wyró˝nia si´:
v metody sytuacyjne – polegajàce na wprowadzaniu dzieci w konkretnà sytuacj´.
Zadaniem dzieci jest zrozumieç t´ sytuacj´ i podjàç konkretne dzia∏ania zwiàzane
z jej rozwiàzaniem. Wa˝ne jest przewidywanie skutków podejmowanych decyzji
oraz zdawanie sobie sprawy z odpowiedzialnoÊci za podejmowane decyzje
i dokonywane wybory. Metody sytuacyjne stosuje si´ z dzieçmi 5–6-letnimi;
v burz´ mózgów – nazywanà gie∏dà pomys∏ów polega ona na zespo∏owym rozwiàzywaniu problemu lub zadania. Nale˝y dà˝yç do tego, aby zespó∏ wynalaz∏
jak najwi´cej nowych, cz´sto zaskakujàcych pomys∏ów. Ka˝dy pomys∏ jest dobry,
ale zespó∏ wybiera najlepszy, i zgodnie z nim, rozwiàzuje si´ problem. Burz´ mózgów stosujemy w pracy z dzieçmi 5–6-letnimi;
v gry dydaktyczne – charakteryzujà si´ tym, ˝e wyst´puje w nich element
zabawowy, zadanie dydaktyczne i regu∏y gry. Sà one wykorzystywane szczególnie
wtedy, gdy nauczyciel zamierza doprowadziç dzieci do twórczego opanowania
wiadomoÊci, przyzwyczajeƒ i nawyków. WÊród gier dydaktycznych wyró˝nia
si´ gry: s∏owne, obrazkowe, dydaktyczno-ruchowe, komputerowe, z u˝yciem
rzeczywistych przedmiotów. Mogà one byç wykorzystywane we wszystkich
grupach wiekowych z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci rozwojowych dziecka. Gry
dydaktyczne s∏u˝à procesowi poznania, a tak˝e realizujà cele wychowawcze. Uczà
poszanowania regu∏, wspó∏zawodnictwa, sprzyjajà uspo∏ecznieniu dziecka, przyzwyczajajà zarówno do wygrywania, jak i do przegrywania. Najwy˝sze walory
dydaktyczne majà gry strategiczne. Wyró˝nia si´ tu: gry w gie∏d´ pomys∏ów – zespo∏owe poszukiwanie pomys∏ów rozwiàzania jakiegoÊ problemu, np. jak pomys∏owo zorganizowaç plac zabaw na osiedlu; do gry potrzebne sà materia∏y,
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które u∏atwià rozwiàzanie; gry sytuacyjne – wprowadza si´ dzieci w jakàÊ z∏o˝onà sytuacj´, w której muszà podjàç decyzj´ w sprawie jej rozwiàzania, a nast´pnie przewidzieç skutki tej decyzji; gry symulacyjne – uczestnikom zabawy
przydziela si´ okreÊlone role do odtworzenia;
v obserwacj´ i pomiar – polegajà na planowym i Êwiadomym spostrzeganiu
przedmiotów, zjawisk i procesów. Obserwacje mogà byç przeprowadzane w
pomieszczeniu lub naturalnym Êrodowisku, podczas bli˝szych i dalszych wycieczek.
Obserwacji niekiedy towarzyszy pomiar, czyli czynnoÊci wykonywane przez
dzieci, pozwalajàce okreÊliç iloÊciowà stron´ obserwowanych przedmiotów,
zjawisk, procesów. W przedszkolu tylko niektóre obserwacje majà charakter
pomiaru, np. pomiar odleg∏oÊci krokami lub sznurkiem, pomiar temperatury powietrza, iloÊci nasion, si∏y wiatru.
Do metod waloryzacyjnych (eksponujàcych) zaliczamy:
v metody impresyjne – sprowadzajà si´ do organizowania uczestnictwa dzieci
w takich sytuacjach, w których eksponowane sà ró˝ne wartoÊci – spo∏eczne,
moralne, estetyczne, naukowe – wywo∏ujàce prze˝ycia emocjonalne. Dzi´ki
tym metodom dzieci zdobywajà wiadomoÊci o Êwiecie, wyprowadzajà wnioski
praktyczne, które u∏atwiajà kszta∏towanie przekonaƒ i postaw. Metody polegajà
na wywo∏ywaniu takich czynnoÊci jak: zdobywanie informacji o dziele, pe∏ne skupienia uczestnictwo w odbiorze, stosowna forma aktywnoÊci, konfrontacja idei
zawartej w dziele z zachowaniem si´ uczestników.
v metody ekspresyjne – polegajà na wyra˝aniu w∏asnych prze˝yç, uczuç w konkretnej dzia∏alnoÊci, a tak˝e w twórczoÊci plastycznej, s∏ownej, muzycznej, konstrukcyjnej. Chodzi tu na przyk∏ad o czynny udzia∏ dzieci w przedstawieniu przedszkolnym,
prezentacj´ na wystawach okreÊlonych obiektów wykonanych samodzielnie przez
dzieci, tworzenie albumów, map, krajobrazów swojej miejscowoÊci.
W grupie metod praktycznych znajdujà si´:
v metoda çwiczeƒ utrwalajàcych – ma na celu pobudzanie dzieci do powtarzania czynnoÊci wczeÊniej poznanych i doÊwiadczonych, które majà doprowadziç
do przyzwyczajeƒ i nawyków oraz ukszta∏towania ró˝norodnych umiej´tnoÊci;
v metoda çwiczeƒ terenowych i technicznych;
v prace hodowlane w przedszkolu i w domu;
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prace spo∏ecznie u˝yteczne na rzecz Êrodowiska i przedszkola (porzàdkowanie
terenu wokó∏ budynku przedszkolnego);
v udzia∏ dzieci w ró˝nych akcjach (sadzenie drzew na terenie przedszkola, dokarmianie zwierzàt zimà) oraz w uroczystoÊciach;
v metoda stawiania zadaƒ – ma na celu pobudziç aktywnoÊç psychoruchowà
dzieci. Zadania mogà polegaç na organizowaniu sytuacji stawiajàcych dzieci przed
koniecznoÊcià samodzielnego poszukiwania rozwiàzania problemu w dzia∏aniu.
v

Poniewa˝ w tej samej grupie wiekowej dzieci wykazujà zró˝nicowane umiej´tnoÊci, potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, dlatego te˝ konieczne jest respektowanie ró˝nic indywidualnych mi´dzy wychowankami. JesteÊmy zdania,
podobnie jak Krystyna Cha∏as, ˝e podstawowym warunkiem budzenia zainteresowaƒ jest stwarzanie sytuacji, które pociàgajà dziecko swà problematycznoÊcià, oryginalnoÊcià, aktualnoÊcià, konfliktem, stàd potrzeba, by nauczyciel stwarza∏ podopiecznym sytuacje problemowe – zadania poznawcze do rozwiàzania,
udziela∏ wskazówek i wzmacnia∏ efekty pracy dzieci poprzez aprobat´. Takie
mo˝liwoÊci daje metoda projektów, która w literaturze psychopedagogicznej
(John Alford Stevenson28) jest ceniona ze wzgl´du na swà skutecznoÊç. Metoda
projektów pozwala wychowankom na czynny udzia∏ w procesie nabywania nowej
wiedzy, zwraca uwag´ na podmiotowoÊç dziecka, pozwala mu na samodzielne
konstruowanie wiedzy i s∏u˝y nabywaniu przez nie umiej´tnoÊci w zakresie: czytania, pisania, s∏uchania, mówienia, twórczego myÊlenia, planowania i organizacji
pracy, zbierania informacji, zadawania pytaƒ, wspó∏pracy w grupie, rozwiàzywania problemów, samodzielnoÊci, komunikowania si´, oceniania i prezentacji
w∏asnej pracy.
Metoda projektów jest „sposobem wspierania aktywnego, zaanga˝owanego
i celowego uczenia si´ oraz rozwoju intelektualnego dziecka”29. Projekt odznacza
si´ pog∏´bionym badaniem danego tematu o du˝ej wartoÊci poznawczej. Punktem
wyjÊcia projektu powinna byç sytuacja problemowa, wzbudzajàca zainteresowanie dzieci. Zaletà tej metody jest wiàzanie dzia∏alnoÊci praktycznej z pracà

28 J.H. Helm, L.G. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydawnictwo CODN,
Warszawa 2003, s. 23.
29 Tam˝e.
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umys∏owà. Poznawanie dokonuje si´ w wyniku badania otaczajàcej rzeczywistoÊci. Realizacja projektu przebiega w trzech etapach: etap I – poczàtek projektu,
etap II – jego realizacja, etap III – zakoƒczenie projektu.
v W pierwszym etapie projektu nast´puje wybór tematu – pojawia si´
on jako efekt zainteresowaƒ dzieci lub wynika z inicjatywy nauczyciela (czy te˝ jego
programu pracy). W grupie ma∏ych dzieci wi´ksze szanse powodzenia ma projekt, którego temat nie jest abstrakcyjny, lecz konkretny, oparty na bezpoÊrednim
doÊwiadczeniu, z wykorzystaniem autentycznych obiektów, co stwarza ma∏ym
badaczom okazj´ pos∏u˝enia si´ nimi. Projekty majà wi´ksze szanse dostarczyç
dzieciom wiedzy i wzbogaciç ich umiej´tnoÊci, jeÊli dotyczà tematów zwiàzanych z istotnymi uwarunkowaniami wyst´pujàcymi w ich Êrodowisku.
Po wyborze tematu nauczyciel przygotowuje w∏asny plan dzia∏ania w formie
siatki wst´pnej, dokonujàc jednoczeÊnie oceny, czy temat jest zgodny z programem wychowania przedszkolnego. Siatka jest rodzajem graficznego przedstawienia powiàzaƒ pomi´dzy propozycjami czy pytaniami dzieci, które nauczyciel
zapisuje (co dodatkowo wspomaga zainteresowanie dzieci czytaniem i pisaniem).
Dzieci wysuwajà propozycje, nauczyciel zapisuje ich pomys∏y, pytania, kieruje
aktywnoÊcià dzieci w celu ustalenia strategii umo˝liwiajàcej znalezienie odpowiedzi na postawione pytania. Na tym etapie wyst´puje planowanie: jakie Êrodki
sà potrzebne do znalezienia odpowiedzi na problemy badawcze, jakich ekspertów mo˝na zaprosiç do wspó∏pracy, czy i jak w∏àczyç rodziców do wspó∏pracy
z grupà, w jaki sposób dzieci zaprezentujà to, czego si´ nauczy∏y. Rozrysowanie
siatki wst´pnej pomaga nauczycielowi przewidzieç mo˝liwe kierunki rozwoju tematu i przygotowaç si´ do ewentualnych pytaƒ dzieci, zastanowiç si´ nad sposobami
zintegrowania i zastosowania wiedzy i umiej´tnoÊci oraz przygotowaç potrzebne
materia∏y, które wzbogacà zaj´cia.
v W drugim etapie nast´puje wnikliwe zg∏´bienie tematu przez ma∏ych
badaczy, próba znalezienia odpowiedzi na postawione pytania oraz formu∏owanie
nowych, bardziej z∏o˝onych pytaƒ. Wzbogacenie listy pytaƒ ma na celu zach´cenie dzieci do g∏´bszego przemyÊlenia tematu. W tej fazie projektu warto w∏àczyç do wspó∏pracy rodziców, którzy mogà pomóc np. w gromadzeniu materia∏ów potrzebnych w realizacji tematu. W fazie realizacji projektu niezwykle
istotne jest przygotowanie planu aktywnoÊci badawczej; tu nauczyciel dokonuje
starannej analizy miejsc, w których mog∏yby si´ odbywaç zaj´cia w terenie.
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Wa˝nym elementem jest staranna analiza miejsc zaj´ç terenowych pod kàtem:
bezpieczeƒstwa, aktywnoÊci badawczej dzieci, udzia∏u ekspertów (pracowników), pomocy dydaktycznych. Dzieci na tym etapie projektu majà mo˝liwoÊç
wykorzystania oraz dalszego doskonalenia ró˝norodnych umiej´tnoÊci. Do najwa˝niejszych nale˝à: umiej´tnoÊç zadawania pytaƒ osobom doros∏ym, umiej´tnoÊç
obserwowania, umiej´tnoÊci zwiàzane ze sporzàdzaniem szkiców i rysunków
z obserwacji, fotografowanie, umiej´tnoÊç obserwowania innych osób przy pracy,
np. garncarza lub rzeêbiarza. Najwa˝niejszà cz´Êcià drugiego etapu jest aktywnoÊç badawcza dzieci, na którà sk∏adajà si´: wyprawy w teren, rozmowy z ekspertami, bezpoÊrednie poznawanie przedmiotów oraz korzystanie z ró˝nych
materia∏ów êród∏owych. Wówczas, gdy mo˝liwe sà takie zaj´cia w terenie, ka˝de
z dzieci dostaje okreÊlone zadania (stawianie pytaƒ, wykonanie rysunków, fotografii, gromadzenie materia∏ów).
v W etapie trzecim dzieci muszà ustaliç, jakimi nowo nabytymi informacjami
chcà si´ podzieliç z innymi, w jaki sposób to zrobià, oraz wykonaç to, co postanowi∏y. Nauczyciel powinien przeprowadziç z dzieçmi dyskusj´ podsumowujàcà,
dokonaç analizy wykonanego projektu i oceniç stopieƒ realizacji zak∏adanych
celów.
Udokumentowanie realizowanych w ramach projektu zadaƒ mo˝na przygotowaç w postaci tabeli (patrz za∏àcznik na s. 68).
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5. Metody diagnozy osiàgni´ç rozwojowych dziecka

Placówki przedszkolne, jako instytucje wspierajàce rozwój dziecka, wÊród wielu
wa˝nych funkcji pe∏nià równie˝ funkcj´ diagnostyczno-prognostycznà. Oznacza
to, ˝e nauczyciele sà zobligowani do ciàg∏ego, systematycznego poznawania rozwijajàcego si´ dziecka, do okreÊlania zmian rozwojowych, przewidywania ich
jakoÊci, w∏àcznie z prognozà szkolnà.
Dziecko b´dàce w wieku przedszkolnym przekazuje wiedz´ o sobie za pomocà w∏asnego dzia∏ania, poprzez aktywnoÊç sensorycznà i motorycznà, dlatego te˝
podstawowà metodà diagnostycznà w programie Entliczek, pentliczek. Ku dziecku
jest obserwacja.
Obserwacja (∏ac. obserwatio – uwa˝ne przyglàdanie si´ czemuÊ, skupienie na
czymÊ uwagi) – to metoda, której istotnà cechà jest nieingerowanie w tok badanych zjawisk, a ograniczanie si´ do rejestrowania ich naturalnego przebiegu.
Priorytetem takiej diagnozy jest obserwacja dziecka nie po to, aby je oceniaç,
ale po to, aby je poznaç30.
Uznajemy, ˝e diagnoza powinna okreÊlaç kierunek pracy z wychowankiem,
wyznaczaç konkretne strategie oddzia∏ywaƒ pedagogicznych wraz z wykazem
dzia∏aƒ dla ka˝dego dziecka o konkretnym profilu zdolnoÊci, nie powinna natomiast mieç charakteru etykietowania (np.: dziecko jest niegrzeczne, z∏oÊliwe,
nadpobudliwe). Dlatego te˝ obserwacja, jako metoda nauczycielskiej diagnozy,
ma w procesie edukacyjnym charakter sytuacyjny, pozwala na zaobserwowanie
zwiàzku mi´dzy sytuacjà a zachowaniem dziecka. Nauczyciel w sposób zamierzony postrzega zachowania dziecka w za∏o˝onym przez niego uk∏adzie bodêców sytuacyjnych, sprzyjajàcych ujawnianiu si´ zachowaƒ po˝àdanych31.
Proponujemy obserwowaç dziecko w trakcie jego zabaw indywidualnych
i z innymi dzieçmi, w trakcie podejmowanych zadaƒ o ró˝nym stopniu trudnoÊci
i sposobie wykonania, w trakcie szerszych interakcji spo∏ecznych. Istotne dla tej

30
31
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M. Karwowska-Struczyk, W. Hajnicz, Obserwacja w poznawaniu dziecka, WSiP, Warszawa 1998, s. 8.
Tam˝e.

dzia∏alnoÊci b´dzie wi´c dokumentowanie aktywnoÊci i efektów dzia∏aƒ dzieci,
co z kolei u∏atwi nauczycielowi okreÊlenie preferencji wychowanka, rodzaju
i zakresu jego potrzeb, zaciekawieƒ, zainteresowaƒ, zdolnoÊci, zdobytych umiej´tnoÊci, sprawnoÊci i nawyków.
Aby nauczyciel móg∏ przeprowadziç rzetelnà obserwacj´, musi wiedzieç, co
chce obserwowaç: jakie cechy osobowoÊciowe, w∏aÊciwoÊci psychiczne, w jakich
zachowaniach i sytuacjach si´ one przejawiajà, jak d∏ugo i jak cz´sto. Konieczne
jest równie˝ okreÊlenie wskaêników obserwacji, czyli pewnych cech, zdarzeƒ
lub zjawisk, na podstawie których mo˝na wnioskowaç, ˝e zachodzi dane zjawisko
lub wyst´puje pewna cecha.
Równie wa˝na, jak rzetelne okreÊlenie wskaêników, jest autoobserwacja,
czyli krytyczne, ale jednoczeÊnie twórcze spojrzenie na w∏asnà prac´, refleksja
nad zwiàzkiem pomi´dzy zachowaniem nauczyciela a zachowaniem dziecka.
Proponowana przez nas diagnoza z za∏o˝enia i w praktyce powinna mieç
okreÊlony charakter – winna byç:
v pozytywna, nastawiona na to, co dziecko umie, chce, mo˝e;
v funkcjonalna, dokonywana w dzia∏aniu dziecka z dzieckiem, w ró˝nych
sytuacjach;
v wspierajàca, a nie klasyfikujàca czy selekcjonujàca dzieci, opisujàca fakty, a nie
b´dàca sumà opinii i ocen32.
Proponujemy, by w celu przeprowadzenia diagnozy nauczyciele pracujàcy z programem Ku dziecku. skorzystali z opracowanego przez nas narz´dzia badawczego,
jakim jest Kwestionariusz zdolnoÊci i osiàgni´ç dziecka. Ten sam kwestionariusz
mo˝e byç przedstawiony rodzicom, pozwoli to uzyskaç informacje o dziecku z
dodatkowego êród∏a.
Wype∏nianie kwestionariusza powinno byç poprzedzone planowà obserwacjà dziecka, po∏àczonà z monitorowaniem i dokumentowaniem (fotografie,
nagrania, analiza wytworów itp.) wskaêników, Êwiadczàcych o zaistnieniu pewnej
cechy u dziecka. Proponujemy, by notowaç (mi´dzy innymi w kwestionariuszu)
wnioski dotyczàce osiàgni´ç i zdolnoÊci dziecka dwa razy w przeciàgu roku.

32

D. Waloszek, Nauczyciel i dziecko. Organizacja warunków wychowania, ODN, Zielona Góra 1998, s. 60.
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Dodatkowo, jeÊli nauczyciel chce dog∏´bniej poznaç dziecko i zaplanowaç
prac´ wspierajàcà, mo˝e skorzystaç z innych, opracowanych przez nas narz´dzi
badawczych (patrz: Za∏àczniki na koƒcu Programu). Sà to:
1. Kwestionariusz zdolnoÊci i osiàgni´ç dziecka w wieku przedszkolnym,
2. Skala kompetencji emocjonalnych,
3. Skala uzdolnieƒ twórczych,
4. Skala kompetencji matematycznych,
5. Kwestionariusz rozmowy z dzieckiem do badania zainteresowaƒ przyrodniczych.
Mo˝na te˝ si´gnàç do wystandaryzowanych testów dost´pnych w literaturze,
takich jak:
v Próby eksperymentalne do oceny rozwoju analizy i syntezy wzrokowej
Haliny Spionek33,
v Test do badania s∏uchowej pami´ci fonologicznej Gra˝yny Krasowicz-Kupis34,
v Test odtwarzania struktur rytmicznych Miry Stambak35,
v Badanie s∏uchu fonematycznego36,
v Test Oziereckiego37 (sprawnoÊç psychomotoryczna),
v Kwestionariusz do badania zachowania si´ dziecka w przedszkolu i szkole
(Classroom Behaviour Inventory – CBI, Earl Shaefer i May Aaronson)38,
v Test Kate Franck39 (oryginalnoÊç myÊlenia i wyobraêni).
Zaleca si´, by w toku diagnozy wykorzystywaç Êrodki audiowizualne. Nagrywaç za pomocà kamery lub dyktafonu wypowiedzi i wskaêniki obserwowanych

33

H. Skibiƒska, Praca korekcyjno-kompensacyjna z dzieçmi z trudnoÊciami w czytaniu i pisaniu, Wyd. Akademii
Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001, s. 53–54.
34 G. Krasowicz, Podr´cznik do Zetotestu, Graner, Lublin 1996.
35 H. Skibiƒska, Praca korekcyjno-kompensacyjna z dzieçmi…, poz. cyt., s. 19.
36 J. Tomczak, R. Zi´tara, Kwestionariusz diagnozy i narz´dzia badawcze w terapii pedagogicznej, Oficyna
Wydawnicza Impuls, Kraków 2005, s. 32–34.
37 Tam˝e, s. 103–104.
38 J. Rembowski, Badania nad przystosowaniem dzieci do szko∏y za pomocà kwestionariusza CBI, „Kwartalnik
Pedagogiczny” 1972, nr 2.
39 M. Jàder, Krok w kierunku kreatywnoÊci. Program stymulowania twórczoÊci na etapie edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
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zachowaƒ dziecka oraz w miar´ mo˝liwoÊci je fotografowaç. Pozwoli to na rzetelne przeprowadzenie analizy jakoÊciowej zebranego materia∏u badawczego.
Rejestrowanie wypowiedzi na noÊnikach elektronicznych ma wiele zalet, przede
wszystkim mogà byç one przez nauczyciela wielokrotnie odtwarzane. W analizie jakoÊciowej wa˝ne sà wypowiedzi werbalne i niewerbalne, dzi´ki którym
nauczyciel, oprócz wiedzy, mo˝e identyfikowaç towarzyszàce dzieciom uczucia i emocje. Zachowania niewerbalne to: mimika, kontakt wzrokowy, gesty,
pozycja cia∏a, zachowanie przestrzenne, barwa i ton g∏osu. Wypowiedzi werbalne
pozwalajà okreÊliç treÊç wypowiedzi i stopieƒ p∏ynnoÊci mowy. W przeprowadzaniu diagnozy mo˝liwoÊci i osiàgni´ç dzieci nale˝y pami´taç, ˝e wypowiedzi dzieci
nie mogà byç oceniane w kategoriach: odpowiedê dobra lub z∏a.
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6. Ewaluacja programu

W procesie ewaluacji niezwykle istotne jest to, ˝e nauczyciel dokumentuje rozwój
dziecka oraz przejawy jego osiàgni´ç i standardów rozwojowych. Przy pomocy
rodziców i samych dzieci gromadzi i klasyfikuje ró˝ne wytwory ich aktywnoÊci,
umieszczajàc je w segregatorze, który nosi nazw´ Ksià˝ka Przedszkolaka. Mieszczà si´ w niej fotografie, prace plastyczne dzieci oraz nagrania z zabaw swobodnych i kierowanych, Êwiàt i uroczystoÊci przedszkolnych, urodzin dzieci celebrowanych w przedszkolu, przeglàdów teatralnych, muzycznych, przedstawieƒ,
wycieczek itp.
W typowej Ksià˝ce Przedszkolaka znajdà si´ wytwory aktywnoÊci:
v werbalnej – opowiadania, wiersze, fragmenty przedstawieƒ, dialogi i monologi
(w postaci nagraƒ),
v wokalnej – nagrania piosenek Êpiewanych przez dziecko,
v niewerbalnej – fotografie twarzy i ca∏ej postaci dziecka, karty pracy,
v ruchowej – fotografie robione dzieciom podczas wykonywania zadaƒ,
v plastycznej – wytwory plastyczne dziecka, odciski d∏oni i stóp dziecka w masie
solnej.
Ksià˝ka Przedszkolaka powinna zaczynaç si´ od ogólnych informacji o dziecku:
imi´ i nazwisko, data urodzenia, adres, waga i wzrost (zaleca si´, ˝eby dzieci
by∏y mierzone i wa˝one raz w miesiàcu, a wyniki pomiarów by∏y zaznaczane
na „wstà˝ce wzrostu”), ulubione potrawy, zabawy i zainteresowania, zdj´cia
przyjació∏, kolegów, rodziców i rodzeƒstwa. Ksià˝ka powinna byç prowadzona
systematycznie od pierwszych dni pobytu dziecka w placówce przedszkolnej,
a oddawana rodzicom pod koniec edukacji przedszkolnej. ZawartoÊç Ksià˝ki
Przedszkolaka stanowi podstaw´ oceny gotowoÊci szkolnej wychowanka.
PodkreÊlamy, ˝e podstawowà metodà oceny rozwoju dziecka jest obserwacja,
prowadzona przez nauczyciela na bie˝àco, która pozwala mu na dokonanie oceny indywidualnego rozwoju dziecka, po to, by poznaç jego zdolnoÊci i zainteresowania,
opracowaç indywidualny program wspomagania rozwoju zdolnoÊci danego dziecka.
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Ksià˝ka Przedszkolaka „idzie wraz z dzieckiem” i mo˝e byç doskona∏à okazjà do nawiàzywania i budowania autentycznych relacji i pozytywnej interakcji
pomi´dzy nauczycielem a dzieçmi na kolejnym szczeblu edukacji, jakim jest szko∏a
podstawowa.
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OÊrodek muzyczny
S∏uchanie dêwi´ków „wytworzonych” samodzielnie
na instrumentach sprawia dzieciom szczególnà satysfakcj´
i ogromnà frajd´

OÊrodek budowniczo-malarski
Dzieci uwielbiajà zostawiaç
Êlady swojej twórczoÊci.
Malujàc, rysujàc, wyklejajàc,
budujàc..., konstruujà
w swoich umys∏ach obraz
otaczajàcego Êwiata
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OÊrodek religijny
Dzieci ch´tnie s∏uchajà opowieÊci biblijnych i rozmawiajà
na temat prze˝yç biblijnych bohaterów

OÊrodek odpoczynku, marzeƒ i relaksacji
Po chwilach wzmo˝onej aktywnoÊci potrzebne sà chwile
wyciszenia
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Nazwa projektu

Odniesienie
do treÊci
programowych
Szczegó∏owe
cele

CzynnoÊci
podejmowane
przez dzieci
w zwiàzku
z wybranym
tematem

7.1. Planowanie pracy metodà projektów

7. Za∏àczniki

Formy
organizacyjne
(praca
indywidualna,
zespo∏owa,
grupowa)
Potrzebne
materia∏y/
sprz´t

Uzyskane
wyniki

Ewaluacja
projektu/
refleksje
nauczyciela
i innych osób
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Lubi przebywaç w przedszkolu

Interesuje si´ przyrodà

Samodzielnie piel´gnuje roÊliny

Ch´tnie uczestniczy w pracach zwiàzanych z uprawà roÊlin
i hodowlà zwierzàt

Zna wiele gatunków zwierzàt i pyta o nowe

Pami´ta o dokarmianiu zwierzàt zimà

Ch´tnie uczestniczy w akcjach: Sprzàtanie Êwiata, Âwi´to Ziemi

Lubi odwiedzaç zoo

Ch´tnie odwiedza muzea przyrodnicze

¸atwo zapami´tuje nazwy nowych gatunków roÊlin i zwierzàt

Ch´tnie oglàda programy przyrodnicze

Ch´tnie prowadzi obserwacje przyrodnicze

Zbiera roÊliny i pyta o ich nazwy

Zadaje pytania dotyczàce zjawisk zachodzàcych w przyrodzie

Ch´tnie pos∏uguje si´ narz´dziami badawczymi

Kolekcjonuje, zbiera okazy przyrodnicze

Okazuje niech´ç wobec niektórych zwierzàt (ropucha, pajàk, Êlimak)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W jakim stopniu dziecko przejawia podane cechy

1.

L.p.

Zdecydowanie
tak
Raczej tak

Data wype∏niania kwestionariusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data urodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imi´ i nazwisko dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trudno
powiedzieç
Czasami

7.2. Kwestionariusz zdolnoÊci i osiàgni´ç dziecka w wieku przedszkolnym

Nie
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Lubi wycieczki krajoznawcze i spacery

Zadaje pytania zwiàzane z ekologià

Ch´tnie pomaga przy pracach na dzia∏ce

Ch´tnie przelicza ró˝ne przedmioty i ustala wynik

Rozwiàzuje i uk∏ada zagadki

Ch´tnie rozwiàzuje zadania matematyczne

Lubi prac´ na komputerze

Pyta, w jaki sposób dzia∏ajà ró˝ne urzàdzenia techniczne

Lubi gry strategiczne, logiczne oraz ∏amig∏ówki

Interesuje si´ grami stolikowymi

Odczytuje godziny na zegarze

Interesuje si´ wykonywaniem pomiarów

¸atwo zapami´tuje ró˝ne numery i liczby

Lubi zabawy w wodzie

Jest nadruchliwe

Lubi zaj´cia sportowe

¸atwo si´ uczy nowych gier sportowych

Lubi biegaç

Rzuca pi∏kà do celu

Jest inicjatorem gier i zabaw ruchowych

Ch´tnie korzysta ze sprz´tu sportowego

Ucz´szcza na dodatkowe zaj´cia ruchowe

Jest zainteresowane taƒcem

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

W jakim stopniu dziecko przejawia podane cechy

18.

L.p.

Zdecydowanie
tak
Raczej tak

Trudno
powiedzieç
Czasami

Nie
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Jest ekspresyjne w zabawach ruchowych

W czasie rozmowy u˝ywa mowy cia∏a (mimiki i gestów)

Jest niespokojne, gdy musi przebywaç d∏u˝szy czas w jednym miejscu

Lubi s∏uchaç muzyki

Ch´tnie Êpiewa i nuci

Lubi zabawy ruchowe ze Êpiewem

Jest zainteresowane grà na instrumencie

Dostrzega i nazywa zjawiska akustyczne w przyrodzie i otoczeniu

Szybko zapami´tuje melodi´

Âpiewa czysto

Ma poczucie rytmu

Dostrzega zmiany rytmu w melodii

Poprawnie odtwarza rytm

Odró˝nia dêwi´ki wysokie od niskich

Umie rozpoznaç niew∏aÊciwie zagrane melodie lub niew∏aÊciwie
zaÊpiewane fragmenty znanych mu piosenek

Rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne

Ch´tnie uczestniczy w przedstawieniach muzycznych

Jest oryginalne w ekspresji muzyczno-ruchowej

Lubi rysowaç

Cz´sto rysuje i tworzy nowatorskie prace

Interesujà je ró˝ne formy plastyczne

Korzysta z ró˝nych technik plastycznych

Ch´tnie wykonuje prace plastyczne

Samodzielnie si´ga po materia∏y plastyczne

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

70

Zachowuje poprawnà kompozycj´ rysunku

Dok∏adnie odtwarza szczegó∏y w rysunkach

W jego pracach wyst´puje adekwatny nacisk r´ki (nie za silny,
nie za s∏aby)

Tworzy wielobarwne rysunki

Do prac wprowadza elementy dekoracyjne

W pracach wyra˝a emocje

Wykorzystuje perspektyw´ (w pracach jest g∏´bia, perspektywa,
wieloplanowoÊç)

Tworzy prace abstrakcyjne

Zachowuje proporcje

Przewa˝nie wype∏nia ca∏à przestrzeƒ kartki

Ch´tnie wykonuje prace przestrzenne (orgiami, bry∏y z masy
solnej, gliny lub ciastoliny)

Lubi projektowaç nowe jakoÊci (np. w rysunkach)

Interesuje si´ czytaniem

Czyta samodzielnie

Szybko uczy si´ nowych s∏ów

Pos∏uguje si´ bogatym s∏ownictwem

Lubi opowiadaç ró˝ne historie

Lubi fantazjowaç

Ch´tnie s∏ucha opowiadaƒ innych osób

Bardziej lubi rozmawiaç z doros∏ymi ni˝ z dzieçmi

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

W jakim stopniu dziecko przejawia podane cechy

65.

L.p.

Zdecydowanie
tak
Raczej tak

Trudno
powiedzieç
Czasami

Nie
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Ma dobrà pami´ç do nazw (imion, miejsc, osób, dat)

Zwraca uwag´ na to, ˝e ktoÊ mówi niepoprawnie
pod wzgl´dem gramatycznym

¸atwo zapami´tuje piosenki i s∏owa z j´zyka obcego

Interesuje si´ pismem

Pos∏uguje si´ edytorem tekstu

Jest zainteresowane krzy˝ówkami i zadaniami anga˝ujàcymi
sfer´ j´zykowà

Tworzy opowiadania i wierszyki

Tworzy rymy

Lubi towarzystwo dzieci

Ma swoje pasje, o których ch´tnie si´ wypowiada

Potrzebuje cichego, spokojnego miejsca po to, by samodzielnie
pracowaç

Ma pogodne usposobienie

Nie jest zainteresowane towarzystwem innych dzieçmi

Ch´tnie nawiàzuje kontakty z rówieÊnikami

¸atwo aklimatyzuje si´ w nowym Êrodowisku

Ma zdolnoÊci rozpoznawania swoich mocnych i s∏abych stron

Uparcie dà˝y do celu, który sobie postawi∏o

Nazywa swoje emocje i emocje innych ludzi

Reaguje przesadnie zachowaniami obronnymi na sytuacje stresowe

Ch´tnie pomaga innym

Ch´tnie dzieli si´ zabawkami lub s∏odyczami

Wykazuje zachowania empatyczne

Z ∏atwoÊcià nawiàzuje kontakty z nieznajomymi

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.
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Jest cierpliwe

Lubi przewodziç grupie

Szanuje poglàdy innych

Ma kolegów i przyjació∏

Ma du˝à wiedz´ o swoich kolegach

Ch´tnie zaprasza innych do zabawy

Odczytuje emocje innych osób na podstawie wyrazu twarzy, oczu,
tonu g∏osu, gestów

Jest zapraszany przez innych do zabawy

Wolny czas sp´dza z rówieÊnikami

Potrafi zrezygnowaç z czegoÊ na rzecz innych

Jest samodzielne i zaradne

Lubi porzàdek, dba o swoje rzeczy

Ch´tnie majsterkuje

Zadaje pytania o charakterze egzystencjalnym (np. na temat ˝ycia
i Êmierci, anio∏ów, przekazów biblijnych)

Jest zainteresowane tematykà religijnà (np. ch´tnie oglàda
programy o tematyce religijnej)

Orientuje si´, ˝e istniejà ró˝ne wyznania

Podejmuje zabawy tematyczne o charakterze religijnym (np.
zabawa w koÊció∏)

Gromadzi przedmioty o charakterze religijnym (np. anio∏ki, obrazki)

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

W jakim stopniu dziecko przejawia podane cechy

108.

L.p.

Zdecydowanie
tak
Raczej tak

Trudno
powiedzieç
Czasami

Nie
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Potrafi skupiç si´ na zadaniu ma∏o atrakcyjnym w danej chwili,
aby w konsekwencji osiàgnàç bardziej szczytny cel

Powstrzymuje si´ od p∏aczu w chwilach niepowodzenia

ZdolnoÊç motywowania si´

¸atwo i szybko okazuje uczucia wobec nauczyciela i innych doros∏ych
(nadmierne przytulanie si´, obejmowanie)

Przejawia cechy b´dàce wskaênikami uruchamiania mechanizmów obronnych
(zbola∏a mina, bóle brzucha)

Wszczyna awantury i k∏ótnie

Okazuje radoÊç z osiàgni´tego wyniku

Szybko kontroluje swoje zachowania w przedszkolu (np. Êmiech, okrzyki)

Przejawia zachowania agresywne (np. bije innych, atakuje s∏owem)

¸atwo wybucha z∏oÊcià, p∏aczem

Reaguje gniewem (obra˝a si´, odwraca, odchodzi)

Kierowanie emocjami

Wyra˝a za pomocà mimiki i gestów swoje prze˝ycia

Wyra˝a mimikà swoje stany emocjonalne (np. zadowolenie, z∏oÊç)

Pos∏uguje si´ okreÊleniami dotyczàcymi w∏asnych stanów emocjonalnych
(np. jestem z∏y, jest mi smutno, ciesz´ si´)

ZnajomoÊç w∏asnych emocji

W jakim stopniu podane ni˝ej okreÊlenia odnoszà si´ do dziecka?

7.3. Skala kompetencji emocjonalnych
Zdecydowanie
tak
Raczej tak

Trudno
powiedzieç
Czasami

Nie
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Rozpoznaje i nazywa stany emocjonalne innych

Wspó∏odczuwa z innymi

W kontaktach z innymi jest uprzejme (np. u˝ywa zwrotów grzecznoÊciowych)

Pociesza koleg´ (kole˝ank´) w trudnych sytuacjach

Pomaga innym dzieciom

Nawiàzywanie i podtrzymywanie zwiàzków z innymi

Potrafi za pomocà innych form ekspresji (np. w rysunkach) przedstawiç
np. strach, zadowolenie, radoÊç, smutek

nie krzycz, nie przeszkadzaj, uspokój si´)

Kontroluje zachowania innych (np. na zaj´ciach dydaktycznych: cicho,

Staje w obronie skrzywdzonych

Dostrzega krzywd´ innych dzieci

Potrafi okreÊliç emocje bohatera (literackiego, sztuki teatralnej)

Rozpoznawanie emocji u innych

W jakim stopniu podane ni˝ej okreÊlenia odnoszà si´ do dziecka?

Zdecydowanie
tak
Raczej tak

Trudno
powiedzieç
Czasami

Nie
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Jest oryginalne w ró˝nych formach wypowiedzi (ustnych, plastycznych,
ruchowych), daje niezwykle rzadkie lub bystre odpowiedzi, jego wytwory
odró˝niajà si´

Podejmuje ryzyko, przejawia niezale˝noÊç, wyra˝a Êmia∏o swoje zdanie

WymyÊla wiele rozwiàzaƒ tego samego problemu

Ma bogatà wyobraêni´

Ma typowe dla p∏ci (dziewcz´ce/ch∏opi´ce) zainteresowania

Jest dzieckiem, które dostrzega i ceni estetyk´

Jest dzieckiem witalnym i entuzjastycznym

Przejawia wiele zainteresowaƒ

Przejawia cechy krytycznego myÊlenia i dzia∏ania

Jest niezale˝ne w myÊleniu, nie zmienia zdania pod wp∏ywem innych

W tym, co je interesuje, jest dok∏adne, dà˝y do celu

Przejawia silnà motywacj´ do pracy (ulubionych zaj´ç, zadaƒ)

Jest weso∏e i ma ˝yczliwe poczucie humoru

Ma stanowcze, zdecydowane, odwa˝ne poglàdy

Jest dzieckiem aktywnym

Jest przywódcà grupy lub zabaw

Jest pe∏ne inicjatywy

W jakim stopniu podane ni˝ej okreÊlenia odnoszà si´ do dziecka?

7.4. Skala uzdolnieƒ twórczych
Zdecydowanie
tak
Raczej tak

Trudno
powiedzieç
Czasami

Nie
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Dobrze si´ komunikuje z innymi

Posiada zdolnoÊç autoprezentacji

Umie wspó∏pracowaç z innymi i przejawia zdrowà rywalizacj´

Potrafi si´ zwróciç o pomoc do doros∏ych i do dzieci

Ma zainteresowania czytelnicze

Nie jest zahamowane

Cechuje je szybkie tempo procesów myÊlowych

RówieÊnicy zwracajà si´ cz´sto do niego w ró˝nych sprawach (pomys∏y,
wskazówki, decyzje)

W jakim stopniu podane ni˝ej okreÊlenia odnoszà si´ do dziecka?

Zdecydowanie
tak
Raczej tak

Trudno
powiedzieç
Czasami

Nie
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Dokonuje czynnoÊci manipulacyjnych przy porównywaniu obj´toÊci
(przelewanie, przesypywanie)

Dokonuje czynnoÊci manipulacyjnych przy porównywaniu masy (dodaç,
dosypaç, odsypaç)

Pos∏uguje si´ okreÊleniami zwiàzanymi z poj´ciem masy (ci´˝ki, ci´˝szy, taki
sam, lekki, l˝ejszy)

Przek∏ada sekwencje na inne reprezentacje (wizualnà, dêwi´kowà, ruchowà)

Dostrzega i kontynuuje rytmy

Zna nazwy miesi´cy

Zna nazwy dni tygodnia

Zna nazwy pór roku

Zna poj´cia: rano, po∏udnie, wieczór, dziÊ, wczoraj, jutro, i pos∏uguje si´ nimi

Zna okreÊlenia dotyczàce czasu (d∏ugo, d∏u˝ej, krótko, krócej) i pos∏uguje si´ nimi

Rozpoznaje bry∏y przestrzenne (kula, walec, szeÊcian)

Zna i odró˝nia figury geometryczne (ko∏o, kwadrat, prostokàt, trójkàt)

Potrafi okreÊliç po∏o˝enie przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do siebie
(na prawo, na lewo, naprzeciw)

OkreÊla kierunki (w prawo, w lewo)

OkreÊla kierunki (w przód, w ty∏, do góry, na dó∏)

Potrafi okreÊliç po∏o˝enie przedmiotów w przestrzeni (na, pod, za, obok,
w Êrodku, wy˝ej, ni˝ej, daleko, blisko)

Zna nazwy cz´Êci cia∏a i pos∏uguje si´ nimi

W jakim stopniu podane ni˝ej okreÊlenia odnoszà si´ do dziecka?

7.5. Skala kompetencji matematycznych
Zdecydowanie
tak
Raczej tak

Trudno
powiedzieç
Czasami

Nie
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Pos∏uguje si´ narz´dziami mierniczymi

Mierzy d∏ugoÊç ∏okciem, krokami i stopa za stopà

Porównuje obiekty i okreÊla, czy sà takiej samej d∏ugoÊci

Potrafi zapisaç dzia∏anie matematyczne

Zna znaki arytmetyczne

Ustala wynik dodawania i odejmowania powy˝ej 5

Ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie 5

Rozumie i wykonuje dzia∏ania polegajàce na rozk∏adaniu i sk∏adaniu zbiorów

Pos∏uguje si´ liczebnikami porzàdkowymi w zakresie 10

Uk∏ada przedmioty w serie rosnàce i malejàce

Odwzorowuje liczebnoÊç zbiorów za pomocà liczmanów lub znaków graficznych

Poprawnie liczy przedmioty b´dàce w ruchu (np. przeje˝d˝ajàce samochody,
wk∏adane do pude∏ka przedmioty) w zakresie 10

Przelicza w zakresie powy˝ej 10

Liczy w zakresie 10

Zna liczby od 1 do 10

Wykorzystuje do liczenia palce

Ustala równolicznoÊç poprzez:
v ∏àczenie w pary
v liczenie

Porównuje liczebnoÊç zbiorów (szacunkowo, pos∏ugujàc si´ okreÊleniami ogólnymi)

Rozumie i wykonuje dzia∏ania na zbiorach (czeÊç wspólna, zawieranie si´,
podzia∏ na podzbiory)

Klasyfikuje i grupuje przedmioty wed∏ug 3, 4 cech jakoÊciowych

Klasyfikuje i grupuje przedmioty wed∏ug 1, 2 cech jakoÊciowych

W jakim stopniu podane ni˝ej okreÊlenia odnoszà si´ do dziecka?

Zdecydowanie
tak
Raczej tak

Trudno
powiedzieç
Czasami

Nie

7.6. Kwestionariusz rozmowy z dzieckiem
do badania zainteresowaƒ przyrodniczych

Kwestionariusz sk∏ada si´ z dwu cz´Êci: cz´Êç pierwsza pozwala na ustalenie zainteresowaƒ przyrodniczych deklarowanych przez dziecko, cz´Êç druga – na
ustalenie zainteresowaƒ przyrodniczych okazywanych w dzia∏aniu. Zarówno
w cz´Êci pierwszej, jak i drugiej zaleca si´, ˝eby prowadzone badania by∏y nagrywane za pomocà kamery lub dyktafonu, co pozwoli na rzetelne przeprowadzenie
analizy jakoÊciowej zebranego materia∏u badawczego. Wypowiedzi rejestrowane
na noÊnikach elektronicznych majà wiele zalet, przede wszystkim mogà byç
przez nauczyciela wielokrotnie odtwarzane. W analizie jakoÊciowej wa˝ne sà
wypowiedzi werbalne i niewerbalne, dzi´ki którym mo˝emy, oprócz wiedzy,
identyfikowaç towarzyszàce dzieciom uczucia i emocje. Zachowania niewerbalne
to: mimika, kontakt wzrokowy, gesty, pozycja cia∏a, zachowanie przestrzenne,
barwa i ton g∏osu. Wypowiedzi werbalne pozwalajà okreÊliç treÊç wypowiedzi
i stopieƒ p∏ynnoÊci mowy. Wypowiedzi dzieci nie sà oceniane w kategoriach: odpowiedê dobra lub z∏a.
Cz´Êç I – polega na przeprowadzeniu z dzieckiem rozmowy kierowanej
pytaniami:
1. Czy lubisz obserwowaç przyrod´? Dlaczego?
2. Co obserwowa∏eÊ ostatnio? Opowiedz o tym.
3. Jak wyglàda∏by Êwiat, gdyby nie by∏o roÊlin i zwierzàt?
4. Jakie programy telewizyjne lubisz oglàdaç najbardziej? Dlaczego?
5. Jakie czasopisma i ksià˝ki czytasz najch´tniej? Dlaczego?
6. Czy lubisz opiekowaç si´ roÊlinami? Je˝eli tak, to w jaki sposób to robisz?
7. Czy interesujesz si´ zwierz´tami? W jaki sposób zdobywasz informacje na
ich temat?
8. Czy lubisz zbieraç i gromadziç materia∏y przyrodnicze? Je˝eli tak, to jakie?
9. Czy lubisz przeprowadzaç doÊwiadczenia i eksperymenty? Dlaczego?
10. Czy pomagasz zwierz´tom w czasie zimy? Dlaczego i w jaki sposób to robisz?
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11. Czy chcia∏byÊ mieç w domu jakieÊ zwierz´? Jakie i dlaczego?
12. Zadaj pytanie zwiàzane z przyrodà.
Cz´Êç II – ma na celu sprawdzenie, jakie sà zainteresowania przyrodnicze dzieci
okazywane w konkretnych sytuacjach. Do tych badaƒ nale˝y wykorzystaç obserwacj´ kategoryzowanà. Proponuje si´ obserwowanie zachowania dzieci
w sytuacjach, gdy:
v zostanà zaproszone do przesadzania roÊlin ozdobnych (kategorie: zajmuje
si´ czymÊ innym; tylko obserwuje, ch´tnie przesadza roÊliny);
v zostanà zaproszone do wykonania zielnika (kategorie: nie podejmuje zadania;
tylko obserwuje, nie koƒczy rozpocz´tej pracy, wykonuje zielnik);
v zostanà wyznaczone do wykonywania obowiàzków dy˝urnego w kàciku
przyrodniczym (kategorie: nie zaglàda do kàcika przyrody; obowiàzki wykonuje niedbale; troszczy si´ o roÊliny i zwierz´ta; obowiàzki wykonuje z du˝ym
zaanga˝owaniem);
v zostanie zorganizowana wycieczka do wybranego ekosystemu (kategorie:
nie interesuje si´ przyrodà; obserwuje przyrod´ i zbiera materia∏y przyrodnicze; pos∏uguje si´ sprz´tem badawczym).
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