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WPROWADZENIE 

 

 Program wychowania przedszkolnego „Akademia przedszkolaka” jest 

programem autorskim, napisanym zgodnie z nową podstawa programową. Oparty 

jest na edukacji, która ma wspierać rozwój dziecka, wychowywać je i kształcić.  

Długoletni staż pracy z małym dzieckiem w przedszkolu skłonił nas do 

napisania programu zgodnego z nową podstawą programową  po zmianie  z 23 

grudnia 2008 roku.  

              Specyfika rozwoju i uczenia się dziecka w wieku przedszkolnym 

polega m.in. na tym, że uczy się ono spontanicznie w różnych sytuacjach, często 

przypadkowo i mimowolnie. Jest to tzw. uczenie się okazjonalne. Te małe dzieci 

są coraz ciekawsze świata, poszerza się ich krąg zainteresowań poznawczych, 

wzrasta chęć obserwacji i zdobywania wiedzy. Praca dydaktyczno- 

wychowawcza ma służyć rozwojowi każdego dziecka, a w szczególności temu 

najmłodszemu, kiedy uczy się ono bardzo chętnie, pod warunkiem, że ułatwimy 

mu to kreując sytuacje, w których powstają sprzyjające warunki do podjęcia 

aktywności i zaspokojenia ciekawości. 

 Niezaprzeczalnie zabawa jest podstawowym rodzajem działalności tego 

wieku, więc i ona towarzyszyć powinna nauce dziecku przez cały czas.  

          Postanowiłyśmy wykorzystać potencjał dziecięcego umysłu i stworzyć dla 

nich program, który pozwoli im od najmłodszych lat bawić się, poznawać to co 

bliskie, z czym dziecko spotyka się na co dzień.  

 Chcemy spełnić dziecięce oczekiwania i uczynić świat ciekawszym.  

 Mamy nadzieję, że program nasz będzie wspieraniem rozwoju dzieci, a 

nie celem samym w sobie. Dużym sukcesem dla nas będzie uśmiech na twarzy 

dziecka przy poznawaniu kolejnych tajemnic życia. 

Program edukacji przedszkolnej „Akademia przedszkolaka” pozwala 

nauczycielowi zadbać o optymalny rozwój wychowanka, stwarza możliwość 

uwzględniania jego indywidualnych preferencji, wyzwala aktywność dziecka. 

Korzystając z niniejszego programu nauczyciel przedszkola może 

posługiwać się bogatym i różnorodnym repertuarem metod zarówno 

tradycyjnych, jak i nowoczesnych. 

Program ten jest bardzo szczegółowy, gdyż ma on ułatwić pracę każdemu 

nauczycielowi. Temu, który ma już większy staż pracy, ale i temu, który pracę 

rozpoczyna, a więc młodemu nauczycielowi 
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ROZDZIAŁ I  CELE PROGRAMU 

 

Realizując proces wychowania przedszkolnego trzeba postawić sobie cele 

i zmierzać do ich realizacji.  

Celem jest to, co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy, jest to efekt 

końcowy działań.  

Ogólne cele wychowania przedszkolnego zostały sformułowane w 

podstawie programowej, które zatwierdziło MEN. 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach edukacyjnych 

przedszkola: 

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej 

edukacji; 

- budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby 

lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do 

racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także 

do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w 

poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz 

nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i 

intelektualnych; 

- troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do 

uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

-  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i 

technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich 

przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

- wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie 

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę,  małe formy teatralne 

oraz sztuki plastyczne; 

- kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, 

grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej; 

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie 

ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych 

wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;  

 

 

 



 

ROZDZIAŁ II PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

 

Dziecko kończące przedszkole ma zdobyć szereg umiejętności i rozwinąć 

swe indywidualne zdolności i talenty. Wychowanek przedszkola winien nabyć 

samodzielności  i otwartości na otaczający go świat.  

Wszystkie starania i założenia edukacji przedszkolnej zmierzają do tego, 

by dziecko osiągnęło taki stopień dojrzałości, który umożliwi mu sprostanie 

wymaganiom stawianym przez szkołę.  

Niezbędne sprawności i umiejętności w zakresie sfery fizycznej, 

emocjonalno – społecznej i umysłowej, w które zostanie wyposażone dziecko 

uczęszczające do przedszkola, pozwolą mu na osiąganie sukcesów szkolnych i 

zminimalizują stres związany z podjęciem nauki. 

 Osiągnięcie założonych celów w edukacji przedszkolnej możliwe jest  

przez zabawę, zaciekawienie dzieci światem, który go otacza.  

Rolę zabawy jako źródła nauki wymieniało wielu znanych naukowców, 

m.in.: E. Hurlock, L.S. Wygotski, E.A. Arkin, A. Brzezińska itp.
1
 

Profesor A. Brzezińska podkreśla, jak ważnym elementem dla małego 

człowieka są zabawy dowolne i płynąca z nich nauka na całe życie.
2
 Łączy ona 

zabawę z przyjemnością . Te dwa elementy: nauka i przyjemność, otwierają 

drogę zarówno dziecku, jak nauczycielowi, do osiągnięcia sukcesów nie tylko w 

dziedzinie edukacji ale również na płaszczyźnie osobistej. 

 Lew S. Wygotski stwierdził, że "zabawa jest źródłem rozwoju i stanowi 

strefę najbliższego rozwoju. Działanie w polu wyobrażeniowym, w obrębie 

sytuacji "na niby", nieskrępowane zamierzenia, tworzenie planów życiowych i 

potrzeb woli, wszystko to powstaje w zabawie i pozwala "wspiąć się na grzbiet 

fali", czyniąc z niej najwyższy poziom rozwoju w wieku przedszkolnym. 

Dlatego też bardzo istotne jest umożliwienie dzieciom prowadzenia 

swobodnych zabaw w domu i przedszkolu, zorganizowanie otoczenia dziecka w 

taki sposób, by mogło swobodnie korzystać z przedmiotów – zabawek, aby 

miało przestrzeń do wykorzystania w swojej działalności. Dla dobra dziecka, dla 

jego prawidłowego, harmonijnego rozwoju nie należy więc ograniczać dziecka 

w jego działaniach. 

                                                 
1
 red. A. Brzezińska, T. Czub, G. Lutomski, B. Smykowski Dziecko w zabawie i świecie języka –Poznań 1985 

2
 Ibidem 
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 Rola dorosłych powinna zatem ograniczyć się do zapewnienia dziecku 

bezpieczeństwa podczas jego spontanicznych poczynań. Dorośli powinni 

rozumieć, że "dziecko nie bawi się dlatego, że jest dzieckiem, ale bawi się 

dlatego, by stać się dorosłym.
3
  

     Zabawa jest bowiem najważniejszym czynnikiem rozwoju dziecka, 

szczególnie w wieku przedszkolnym. W tym wieku bowiem motywy zabawowe  

skłaniają dzieci do wysiłków, których wynikiem jest uczenie się.  

Organizując proces edukacyjny, pamiętać należy, aby zabawa była dla 

dzieci nauką, a nauka zabawą.  

Istotne znaczenie w realizacji postawionych celów ma dobór metod 

aktywizujących dzieci. Nauczyciel dokonuje doboru metod i form pracy w 

zależności od ich skuteczności i znaczenia dla rozwoju dziecka, jego potrzeb, 

zainteresowań i upodobań, poziomu rozwoju, możliwości dzieci, rodzaju sytuacji 

edukacyjnej, materiału edukacyjnego itd.  

 

          Uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci 

postanowiłyśmy dokonać przeglądu dotychczas stosowanych metod i wybrać z 

nich, naszym zdaniem, najatrakcyjniejsze i najskuteczniejsze dla dzieci w wieku 

przedszkolnym.  

           Nie dokonujemy tu całościowego opisu tych metod, chcemy tylko 

zasygnalizować, że metody te są dobre i sprawdzone w pracy z dzieckiem. Dają 

możliwość indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.  

 

METODA MARTY BOGDANOWICZ- zwana Metodą Dobrego Startu  

Celem tej metody jest usprawnianie i harmonizowanie współdziałania 

psychiki i motoryki oraz kształtowanie lateralizacji czynności ruchowych 

(ustalenie ręki dominującej ) oraz orientacji w prawej i lewej stronie ciała i w 

przestrzeni. 

 Ćwiczenia usprawniające w tym zakresie, są wskazane dla dzieci 

przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast niezbędne w 

przypadku dzieci, u których występują opóźnienia rozwoju wyżej 

wymienionych funkcji.  

Metoda ta usprawnia funkcje słuchowe, wzrokowe, dotykowo – 

kinestetyczno - ruchowe. 
4
 

 

 

                                                 
3
 Lew S. Wygotski, „Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie”, red. A. Brzezińska,       

M. Marchow  Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej – A. Brzezińska, M. Burtowy Poznań 1995 
4
 M.Bogdanowicz, M. Szewczyk: Metoda Dobrego Startu. Harmonia, Gdańsk 2007. 
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METODA EDYTY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ- celem tej metody   

jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci. Zaplanowane działania służą 

wprowadzeniu nowych treści lub uporządkowaniu i ukierunkowaniu 

nagromadzonych doświadczeń dzieci.   

Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań. 

Nie wszystkie dzieci radzą sobie z tą umiejętnością. Często napotykają 

trudności, zniechęcają się do wykonywania kolejnych działań, aby uniknąć 

przykrości. Należy dostosować więc treści kształcenia do możliwości 

intelektualnych dzieci.  Ta metoda ma właśnie wspomagać rozwój umiejętności 

matematycznych dzieci i uczyć je radzenia sobie z emocjami.
5
 

 

METODA  IRENY MAJCHRZAK- metoda dotyczy dziecięcej inicjacji w 

tajemniczy świat pisma, przy wykorzystaniu imienia dziecka. Irena Majchrzak 

sugeruje, że dziecko, przez własne imię, z którym się utożsamia, rozbudzi swoje 

zainteresowanie pismem, pisaniem i czytaniem.  

 W tej koncepcji, zabawy i gry są wspólne dla wszystkich, w których 

jednak każdy działa z innym materiałem. Metoda ma charakter analityczno- 

syntetyczny, a zestawy obrazkowo- słowne pomagają w  percepcji tekstu na 

bazie poznanych liter.
6
 

 

METODA  GLENA DOMANA- u jej podstaw leży globalna nauka czytania. 

Metoda przeznaczona jest dla dzieci poniżej piątego roku życia, dla małych 

dzieci, zacząć ją stosować można już u noworodka.  

 Doman twierdzi, iż „im więcej informacji wchłonie dziecko poniżej 

piątego roku życia, tym więcej ich zapamięta”.  

      Ogromną rolę w tej koncepcji, prócz doskonalenia kompetencji 

językowych, odgrywa oddziaływanie na analizatory wzroku i słuchu, a także 

rozwijanie spostrzegawczości, co staje się później niezbędne dla dziecka przy 

poznawaniu sylab, liter i ich różnicowaniu.
7
 

 

METODA WERONIKI SHERBORNE- zwana Metodą Ruchu Rozwijającego 

jest metoda niewerbalną, poprawiającą komunikację dziecka z otoczeniem.  

                                                 
5
 E. Gruszczyk-Kolczyńska, M. Skura: Skarbiec matematyczny. Nowa Era, Warszawa 2005. 

  E. Gruszczyk- Kolczynska, E. Zielińska: Program wspomagania rozwoju wychowania i edukacji starszych   

   przedszkolaków ( czterolatków, pieciolatków). Nowa Era, Warszawa 2007. 
6
 I. Majchrzak: Wprowadzenie dziecka w świat pisma. WSiP, Warszawa 2000 r. 

I. Majchrzak: Opowieści sowy. Mac Edukacja, Kielce 2004. 

I. Majchrzak: Gry czytelnicze. Mac edukacja, Kielce 2005. 

I. Majchrzak, Nazywanie świata, MAC Edukacja 2007 

 
7
 G. Doman:  Jak nauczyć małe dziecko czytać.  Excalibur, Bydgoszcz 1992.  

  G. Doman : Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu.  Protext, Poznań 1996. 
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Głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we 

wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. 

Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, 

świadomości własnego ciała, przestrzeni działania w niej, a także dzielenia 

przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. 

Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także 

potrzeb społecznych i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie zamierzonych 

efektów eliminując strach i obawę.
8
 

 

METODA PAULA DENNISONA ( KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA). 

Kinezjologia edukacyjna, to praktyczny i dynamiczny system, który 

posługuje się prostymi ruchami ciała dla zintegrowania funkcji mózgu.  

Dużą atrakcją tej metody jest jej wyjątkowa łatwość i użyteczność. 

Specyficzne ruchy gimnastyki mózgu uaktywniają sieci neuronowe w całym 

mózgu, w obu półkulach równocześnie, pomagają budować podstawy potrzebne 

do zapewnienia sukcesu w uczeniu się w ciągu całego życia.  

Kinezjologia Edukacyjna pomaga poprzez ćwiczenia, na poprawę wzroku, 

pamięci, rozumienia, koordynacji i podstawy. W skład tej metody wchodzą 

elementy: treningu wzroku, Dotyku dla Zdrowia, procesów emocjonalnych i 

specyficznych działań ruchowych. 
9
 

 

 PEDAGOGIKA ZABAWY 

Pedagogika zabawy jest metodą, która stwarza możliwości dzieciom do 

działania w atmosferze akceptacji i zaufania.  

Celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie prowadzącemu różnorodnych 

pomysłów, które umożliwią świadomą i kreatywną pracę z grupą.  

Aktywizowanie uczniów w procesie nauczania jest obecnie uznawane za 

najważniejszą zasadę nauczania i uczenia się. Głównymi celami pedagogiki 

zabawy są : harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, pomoc w odkrywaniu 

najlepszych cech dziecka.
10

 

METODA PROJEKTU- metoda projektów polega na praktycznym działaniu 

dotyczącym realizacji pewnego zadania, które zaproponowały dzieci lub 

nauczyciel.  

                                                 
8
 Sherborne W., Ruch rozwijający dla dzieci, PWN 1997 

9
 C. Hannafort: Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł.  Medyk, Warszawa 1998. 

10
 Animatorzy PSPiA KLANZA „Kurs wstępny z pedagogiki zabawy”, Lublin 1998 r.  

  Animatorzy PSPiA KLANZA „Tańce i zabawy dla grupy”, Lublin 1998 r. 

  R. Raichel:  Pedagogika zabawy, Warszawa 1985 r.  
 
  
 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 9 

Nauczyciel jest tu jedynie osobą wspomagającą, wyzwalającą inicjatywę 

dziecka. Pomysł na projekt zależy przede wszystkim od zainteresowań dzieci, 

lub sytuacji problemowej, w jakiej się znalazły.  

Najlepsze przyswojenie określonej wiedzy przez dzieci to praktyczne 

działanie. Następstwem  tego jest wzrost odpowiedzialności za własne 

postępowanie. Dzieci, które doświadczyły swobody inicjowania działań osiągają 

w późniejszym okresie lepsze wyniki w nauce.
11

 

DRAMA - jest specyficzną metodą w nauczaniu i wychowaniu, która polega na 

rozwiązywaniu problemów poprzez działania w roli, poprzez uczestniczenie 

w fikcji dramatycznej, najczęściej improwizowanej lub opartej na tekście 

literackim. 

Drama uczy samodzielności myślenia i działania, aktywności i otwartości, 

rozwija emocje, wyobraźnię i fantazję, także elokwencję i plastykę ciała, 

wyrabia umiejętność współżycia i pracy w grupie.  

 

METODA CARLA ORFFA - głównym elementem tej metody jest śpiew i gra 

na prostych instrumentach perkusyjnych.  

Pozwala na twórczą samodzielność dzieci, poszukiwanie różnych 

rozwiązań. Taka aktywność prowadzi do intensywnego rozbudzania wyobraźni i 

wrażliwości  muzycznej.
12

  

METODA RUDOLFA LABANA- jest to metoda twórczej gimnastyki.  

Każdy ćwiczy to na co ma ochotę. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć 

łączy słowa, rytm i muzykę.  

Zabawy prowadzone tą metodą są dla dzieci źródłem odprężenia i relaksu. 

Dzieci wzbogacają swoje doświadczenia związane z wyczuciem własnego ciała, 

ciężaru i przestrzeni, mogą swobodnie wyrażać własną osobowość poprzez ruch 

inspirowany muzyką.  

 METODA KNIESSÓW- jest to metoda, która ma na celu kształtowanie i 

rozwój fizyczny dziecka poprzez ruch, muzykę, zastosowanie oryginalnych 

przyborów.  

Ćwiczenia odbywają się na wszystkich grupach mięśniowych z 

uwzględnieniem automasażu. Jednocześnie uwrażliwia się małe dziecko na 

piękno muzyki klasycznej.  

                                                 
11

 B. Gołębniak, Uczenie metodą projektów, WSiP 2002 

A. Mikinia, B. Zając, Jak wdrazać metodę projektu. Poradnik dla nauczycieli i uczniów…, Impuls 2006 
12

 U. Smoczyńska- Nachtman: Muzyka dla dzieci. Umuzykalnianie według koncepcji Carla Orffa. 

WSiP,Warszawa 1992. 
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W metodzie tej główny nacisk kładzie się na ruch. Ważną rolę w metodzie 

Kniessów spełniają przybory do ćwiczeń ruchowych, przybory do wytwarzania 

dźwięków.  

Proces edukacyjny stymuluje rozwój dziecka jeżeli tworzy się warunki do 

ujawnienia jego możliwości rozwojowych oraz odpowiednio wyposażone 

miejsca. W wyznaczonych miejscach powinny znajdować się materiały do 

zabaw.  

Na sukces edukacyjny wpływ będzie miała także atmosfera życzliwości, 

osobowość nauczycielki, jej sposób kontaktu i komunikowania się z dziećmi 

oraz styl pracy. 

Wiele innych czynników składa się na osiąganie celów, które mają być 

uzyskane w ramach wdrażanego programu. Wśród tych czynników można 

wymienić:  

 całościowe zapoznanie się nauczyciela z treścią i strukturą programu 

 całościowa diagnoza grupy, z którą się pracuje 

 odpowiednie warunki i organizacja procesu dydaktycznego 

 odpowiedni dobór form, metod pracy w zależności od możliwości i 

indywidualnych predyspozycji dzieci 

 tworzenie dziecku warunków umożliwiających prawidłowy przebieg 

procesu edukacyjnego według możliwości, zainteresowań i 

indywidualnego tempa jego rozwoju,  

 podejmowanie szeroko rozumianych działań przybliżających dziecku 

środowisko przyrodnicze, przedszkolne, szkolne, 

 kształtowanie pozytywnego nastawienia do podjęcia obowiązków 

szkolnych zorganizowaniem współpracy z rodzicami  

 wsparcie ze strony rodziców - życzliwość i praca na rzecz przedszkola, 

akceptacja planów i zamierzeń 
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ROZDZIAŁ III UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU 

 

Zgodnie z teorią „ strefy najbliższego rozwoju” treści programowe ujęte 

zostały od treści bliższych dziecku, do treści coraz trudniejszych i dalszych. 

Wszystko po to, by zapewnić rozwój każdego dziecka.  

Treści ułożono spiralnie i koncentrycznie na czterech poziomach wiedzy i 

umiejętności. Zostały dobrane i dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci 

trzy-pięcioletnich. 

Taki układ odpowiada specyfice rozwoju dziecka, które potrzebuje 

powrotu do treści wcześniej eksponowanych głównie z powodu poznawania 

wielozmysłowego.
13

 Powroty do wcześniejszych treści dają szansę na 

poszerzenie, pogłębienie, modyfikacje, korygowanie doświadczeń dziecka. 

     Program zawiera piętnaście obszarów: edukacja społeczna, samoobsługa, 

mowa, czynności intelektualne, wychowanie zdrowotne, bezpieczeństwo, 

dziecko widzem i aktorem, muzykowanie, wychowanie plastyczne, technika, 

zjawiska atmosferyczne, przyroda, edukacja matematyczna, edukacja 

polonistyczna i wychowanie społeczne. W każdym obszarze występują 

poziomy, które dostosowane zostały do grupy wiekowej.  

Nauczyciel zna swoje dzieci, ich możliwości, osiągnięcia, braki i 

potrzeby. Musi więc pamiętać o indywidualizacji i prowadzić pracę z dziećmi 

zmierzającą do wyrównania opóźnień rozwojowych.  

W programie tym nauczyciel ma swobodę poruszania się po poziomach. 

Poziom I to praca z dzieckiem 3- letnim, określa on zadania i wyzwania 

stawiane przed maluchem. Poziom I to poziom wyjściowy, dziecko 

przychodzące do przedszkola. Kolejny poziom II oznacza pracę z dzieckiem 4- 

letnim, mającym już doświadczenie i bogatszy repertuar zachowań. Poziom III 

to praca z dzieckiem 5- letnim. Każdy poziom ma swoją specyfikę i określa 

szereg umiejętności, jakie dziecko winno zdobyć i rozwijać na danym etapie.  

 Praca na różnych poziomach oznacza indywidualizacje pracy i dobór 

zadań i wyzwań dla każdego dziecka osobno z jego predyspozycjami i 

zdolnościami. Nie tylko wiek determinuje pracę z dzieckiem na danym 

poziomie. Po wnikliwiej obserwacji dziecka nauczyciel stwierdza, na jakim 

poziomie jest dziecko i jakie zadania może przed nim postawić. Praca na 

różnych poziomach umożliwia pracę z dzieckiem zdolnym i pracę z dzieckiem 

mającym problemy edukacyjne.  

 W niniejszej podstawie programowej istnieje jeszcze jeden Poziom IV, 

poziom rozszerzony. Daje on możliwość pracy z dziećmi 6- letnimi ( przed 2012 

rokiem), które zostały w przedszkolu, ale również pozwala na pracę z dzieckiem 

zdolnym.  

                                                 
13

 Waloszek D., Program w edukacji dzieci., Wyd. Żak 2005 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 12 

 

ROZDZIAŁ IV OBSZARY  EDUKACYJNE 

 

4.1 EDUKACJA SPOŁECZNA 

 

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z 

dorosłymi i  dziećmi, zgodne  funkcjonowanie w zabawie i   w sytuacjach  

zadaniowych. 

 

OBDARZA UWAGĄ DZIECI I DOROSŁYCH, ABY ROZUMIEĆ TO, 

CO MÓWIĄ I CZEGO OCZEKUJĄ; GRZECZNIE ZWRACA SIĘ DO 

INNYCH W DOMU, W PRZEDSZKOLU, NA ULICY; 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Uczy się słuchania dzieci i dorosłych. 

2. Rozumie treści i polecenia przekazywane przez nauczycielkę. 

3. Nabywa umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli i 

odczuć.  

4. Odbiera i rozumie treści przekazywane przez niewerbalne środki 

wyrazu: ruch ciała, mimikę. 

5. Rozumie treści przekazywane przez inne znaki wzrokowe, np.: 

przyjechał samochód śmieciarka- za chwilę nastąpi opróżnianie 

pojemników na śmieci. 

6. Rozumie treści przekazywane przez znaki słuchowe, np.: za drzwiami 

słychać płacz- komuś coś się stało. 

7. Rozpoznaje dotykiem znane zabawki, różniące się znacznie między 

sobą. 

8. Rozpoznaje treści przekazywane przez proste znaki zapachowe, np.: w 

sali jest ładny zapach- ktoś włożył kwiaty do wazonu. 

9. Osłuchuje się z formami grzecznościowymi stosowanymi na co dzień. 

   10.  Uczy się serdecznych zachowań w stosunku do osób bliskich w domu. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Stara się słuchać jak mówią do niego dzieci i dorośli. 

2. Nabywa umiejętności wyrażania swoich potrzeb, myśli i uczuć w 

sposób zrozumiały dla otoczenia. 

3. Nabywa przekonania, że jest słuchany i rozumiany przez swoją 

nauczycielkę.  
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4. Odbiera, rozumie i wyraża treści przekazywane przez niewerbalne 

środki wyrazu: ruch ciała, mimikę, gest. 

5. Rozumie treści przekazywane przez inne znaki wzrokowe, np.: Krzyś 

przyniósł cukierki- pewnie ma dziś urodziny. 

6. Rozumie treści przekazywane przez znaki słuchowe, np.: słychać 

uderzenia młotka- pewnie ktoś wbija gwoździe. 

7. Rozpoznaje dotykiem znane zabawki i przedmioty różniące się od 

siebie kształtem, wielkością, ciężarem. 

8. Rozumie treści przekazywane przez  znaki zapachowe i smakowe, np.: 

w sali czuć zapach pasty- ktoś wypastował podłogę; rozpoznaje z 

jakiego owocu jest dżem.  

9. Używa zwrotów grzecznościowych, kulturalnie zachowuje się wobec 

innych.  

       10.  Uczy się serdecznych zachowań w stosunku do osób bliskich w domu i  

     w przedszkolu. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Słucha mowy dzieci i dorosłych. 

2. Zdobywa przekonanie, że nikt nie jest doskonały i ma prawo się 

pomylić. 

3. Przyjmuje ze spokojem odmienne zdanie od własnego. 

4. Nabywa umiejętności wypowiadania własnych myśli w sytuacjach 

problemowych. 

5. Odbiera, rozumie i wyraża treści przekazywane przez niewerbalne 

środki wyrazu: ruch ciała, mimikę, gest, spojrzenie. 

6. Interpretuje treści przekazywane przez inne sygnały wzrokowe, np.: 

nauczycielka wycina lizak policyjny- będziemy bawić się w ruch 

drogowy. 

7. Interpretuje treści przekazywane przez znaki słuchowe, np.: słychać 

uderzenia o parapet- zaczyna padać deszcz. 

8. Rozpoznaje dotykiem zabawki, przedmioty, figury geometryczne. 

9. Rozumie treści przekazywane przez  wrażenia zapachowe i smakowe, 

np.: czuć zapach ciasta- będzie coś smacznego; rozpoznaje z jakich 

owoców pije kompot. 

         10. Potrafi stanąć przed osobą, której chce coś powiedzieć, skupia na sobie  

     jej uwagę i mówi tak, aby ona zrozumiała.  

         11. Potrafi zachować się w stosunku do osób bliskich  w domu, w   

     przedszkolu i na ulicy. 

    12. Kulturalnie zwraca się do dorosłych, kolegów, właściwie stosuje  

          zwroty grzecznościowe. 
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     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Uważnie słucha dzieci i dorosłych. 

2. Rozumie to, co mówią do niego dzieci i dorośli. 

3. Nabywa przekonania, że jest słuchany i akceptowany przez innych. 

4. Rozumie, że każdy może mieć odmienne zdanie na dany temat i może 

je wypowiedzieć. 

5. Doskonali mowę komunikatywną i uczy się dyskutowania. 

6. Odbiera, rozumie i wyraża treści przekazywane przez niewerbalne 

środki wyrazu: ruch ciała, mimikę, gest, spojrzenie. 

7. Potrafi komunikować się w sposób niewerbalny. 

8. Interpretuje treści przekazywane przez inne sygnały wzrokowe, np.: za 

oknem widać poruszające się liście- na dworze jest wiatr.  

9. Interpretuje treści przekazywane przez znaki słuchowe, np.: nie 

słychać tykania zegara- pewnie się popsuł 

        10.  Rozpoznaje dotykiem różne przedmioty- określa ich właściwości.  

        11.  Rozumie treści przekazywane przez  wrażenia zapachowe i smakowe,  

               np.: z kuchni dochodzi nieładny zapach- cos się przypaliło; rozpoznaje  

               owoce, warzywa podczas zjadania  z zakrytymi oczami.  

        12.  Nie boi się stanąć na podium i zaprezentować- wygłosić wiersz,      

               zaśpiewać piosenkę. 

        13.  Używa właściwych zwrotów grzecznościowych, kulturalnie zachowuje  

               się w stosunku do innych w każdej sytuacji i miejscu. 

 

 

 

PRZESTRZEGA REGUŁ OBOWIĄZUJĄCYCH W SPOŁECZNOŚCI 

DZIECIĘCEJ ( STARA SIĘ WSPÓŁDZIAŁAĆ W ZABAWACH I 

SYTUACJACH ZADANIOWYCH ) ORAZ W ŚWIECIE DOROSŁYCH 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Poznaje zasady regulujące zachowania w grupie: korzystania ze 

wspólnych zabawek, zabawy w tym samym kąciku zainteresowań. 

2. Poznaje regulamin dotyczący grupy. 

3. Interesuje się wytworami swoich kolegów. 

4. Uczy się składać życzenia imieninowe swoim kolegom. 

5. Uczy się właściwego zachowania podczas częstowania słodyczami. 

6. Współdziała z nauczycielką w przygotowaniu upominku dla kolegi 

czy koleżanki. 

7. Słucha starszych kolegów. 
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8. Wyrabia nawyk uprzejmego witania się z kolegami. 

9. Słucha nauczycielki, przychodzi na jej przywołanie. 

        10.  Uczy się współdziałać w parach. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Rozumie, że inni maja takie same potrzeby jak ja: uczestniczenia w  

     zabawach, korzystania z atrakcyjnych zabawek. 

2. Poznaje regulamin dotyczący grupy i wie, że należy go przestrzegać. 

3. Szanuje wytwory swoich kolegów. 

4. Składa życzenia urodzinowe i imieninowe. 

5. Przygotowuje upominki dla kolegów mających swoje święto. 

6. Nabywa właściwy stosunek dla dzieci niepełnosprawnych. 

7. Pomaga nauczycielce podczas wprowadzania do grupy nowych dzieci. 

8. Przyjmuje pomoc ze strony starszych kolegów- umie podziękować za 

pomoc. 

9. Reaguje na polecenia nauczycielki, zgłasza się na zbiórki, ustawia się 

we właściwy sposób. 

        10.  Uczy się współdziałać w małych grupach podczas zabaw i pracy. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Rozumie i przestrzega zasad dotyczących zgodnego współżycia w  

grupie: szanuje innych i ich potrzeby, uczy się samodzielnego 

rozwiązywania konfliktów, zgodnie korzysta ze wspólnych miejsc do 

zabawy. 

2. Zna regulamin i stara się go przestrzegać. 

3. Szanuje własności i wytwory pracy swoich kolegów. 

4. Kulturalnie zwraca się do innych kolegów. 

5. Składa życzenia imieninowe i urodzinowe wg własnych pomysłów. 

6. Uczy się mówienia miłych słów. 

7. Okazuje zainteresowanie i współczucie, gdy komuś jest przykro. 

8. Włącza w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do 

przedszkola. 

9. Zawiera przedszkolne przyjaźnie. 

        10.  Właściwie odnosi się do dzieci niepełnosprawnych. 

        11.  Pomaga nauczycielce w przygotowaniu pomocy do zajęć 

        12.  Reaguje na przywołania nauczycielki, na znaki umowne, uzgodnione   

     wcześniej na drodze umowy. 

13. Przyzwyczaja się do zgodnego współdziałania w zespole, organizuje  

               zabawy z podziałem na role, pracę w zespole. 
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     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Przestrzega zasad, norm i reguł ustalonych w grupie: zgodnie  

     zachowuje się podczas zabaw, kulturalnie włącza do zabawy kolegów,   

     wspólnie korzysta z zabawek, rozwiązuje zaistniałe konflikty. 

2. Zna i stosuje regulamin ustalony w grupie. 

3. Rozumie konieczność szanowania działalności innych: wytworów 

pracy, sposobów i form zabawy. 

4. Rozumie konieczność poszanowania cudzej własności. 

5. Przestrzega kulturalnego zwracania się do siebie nawzajem 

6. Poznaje proste zasady: chłopiec ustępuje miejsca dziewczynce. 

7. Sprawia innym radość poprzez składanie życzeń imieninowych i 

urodzinowych. 

8. Okazuje wzajemną życzliwość innym. 

9. Opiekuje się nowymi kolegami. 

        10.  Zaprzyjaźnia się i nawiązuje życzliwe kontakty z dziećmi z innych  

     grup. 

        11.  Przynosi z domu przybory i pomoce do zajęć, o które prosi  

     nauczycielka. 

12. Za zgodą nauczycielki samodzielnie ustawia kąciki zainteresowań. 

13. Sprawnie przychodzi na zbiórki i ustawia się na polecenie 

nauczycielki. 

14. Wyrabia umiejętność współdziałania w zespole, podporządkowuje się 

zasadom. 

15. Kształtuje umiejętność podporządkowania się regułom obowiązującym 

w grze, zabawie. 

16. Rozwija umiejętność właściwego reagowania na przegraną, gratuluje 

wygranej koledze. 

 

 

W MIARĘ SAMODZIELNIE RADZI SOBIE W SYTUACJACH 

ŻYCIOWYCH I PRÓBUJE PRZEWIDYWAC SKUTKI SWOICH 

ZACHOWAŃ 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Szanuje wspólne zabawki i odkłada je na swoje miejsce. 

2. Uczy się poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec bliskich osób: 

opiekowania się podczas choroby, pociesza gdy coś boli. 

3. Włącza się do wykonywania domowych prac porządkowych 

pomagając innym np.: wycieranie kurzu. 

4. Słucha rad nauczycielki jak radzić sobie w sytuacjach życiowych. 
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5. Umie poprosić w razie potrzeby. 

6. Wie, że za udzielenie pomocy należy podziękować. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Kształci umiejętności wyrażania swoich pragnień dotyczących zabawy 

i wyboru towarzystwa. 

2. Wzajemnie pomaga sobie w prostych czynnościach np.: sprzątanie 

klocków, zapięcie guzika. 

3. Sprawia radość innym i unika sytuacji, w których można sprawić 

komuś przykrość. 

4. Samodzielnie wykonuje proste obowiązki w domu np.: sprzątanie 

zabawek, układanie książek. 

5. Korzysta z pomocy i doradztwa nauczycielki w sytuacjach trudnych. 

6. Uczy się przepraszania za niewłaściwe zachowanie. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Rozwija poczucie odpowiedzialności poprzez podejmowanie i 

wykonywanie prac domowych np.: utrzymanie porządku, pomoc w 

kuchni, robienie drobnych zakupów. 

2. Dostrzega i rozumie potrzeby innych: ciche zachowanie podczas gdy 

inni odpoczywają. 

3. Kulturalnie zwraca się do innych. 

4. Umiejętnie zachowuje się w sytuacji kiedy trzeba komuś przerwać 

rozmowę: „Przepraszam, czy mogę cos powiedzieć. 

5. Uczy się mówienia miłych słów. 

6. Okazuje zainteresowanie i współczucie w sytuacjach kiedy komuś jest 

przykro. 

7. Dostrzega potrzeby pomagania innym w codziennych sytuacjach. 

8. Uczy się oceniać postępowanie a nie osobę. 

9. Wie do czego może doprowadzić oszustwo i kłamstwo. 

        10.  Poznaje przykre konsekwencje kłamstwa i brak zaufania do osoby nie  

     mówiącej prawdy. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Opiekuje się młodszym rodzeństwem. 

2. Okazuje troskę wobec starszych i chorych. 

3. Pamięta o uroczystościach rodzinnych. 
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4. Rozwija poczucie odpowiedzialności poprzez wykonywanie swoich 

obowiązków domowych: Sprzątanie pokoju, opiekowanie się 

zwierzątkiem. 

5. Uczestniczy w sprawach rodziny, interesuje się radosnymi 

przeżyciami, a także troskami i kłopotami. 

6. Współdziała w rozwiązywaniu codziennych domowych problemów. 

7. Uczy się odróżniania spraw ważnych od mniej ważnych, unikania 

krzyku, kłótliwości i zawziętości. 

8. Umie pokonać trudności występujące w konkretnych sytuacjach 

życiowych. 

9. Próbuje przewidywać skutki swoich zachowań. 

        10.  Uczy się przyjmowania pochwał i krytyki ze strony innych, jako  

               wskazówek do dalszego postępowania. 

        11.  Ocenia własne postępowanie i kolegów w konkretnych sytuacjach  

     występujących w codziennym życiu. 

         

 

WIE, ŻE NIE NALEŻY CHWALIĆ SIĘ BOGACTWEM I NIE NALEŻY 

DOKUCZAC DZIECIOM, KTÓRE WYCHOWUJĄ SIĘ W 

TRUDNIEJSZYCH WARUNKACH, A TAKŻE, ŻE NIE NALEŻY 

WYSZYDZAĆ I SZYKANOWAĆ INNYCH 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Wzbudza uczucie sympatii do wszystkich ludzi i ich uczynków. 

2. Poznaje odmienne upodobania rówieśników w zabawach i jedzeniu. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Życzliwie i taktownie zachowuje się wobec odmienności innych           

( wygląd zewnętrzny, zachowanie, upodobania, zwyczaje ). 

2. Nabywa właściwy stosunek do dzieci niepełnosprawnych. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Toleruje odmienności w wyglądzie i zachowaniu innych. 

2. Kształtuje życzliwą i serdeczną postawę wobec wszystkich ludzi, bez 

względu na to, jak wyglądają czy zachowują się.  

3. Poznaje przyczyny odmienności np.: niezależnie od innej rasy 

ludzkiej, skutek choroby.  
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4. Oczekuje tolerancji ze strony innych dla swojej odmienności czy 

słabości. 

5. Uczy się szacunku do innych. 

6. Potrafi dzielić się z innymi bez względu na wiek i pochodzenie. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Rozumie przyczyny i akceptowanie odmienności innych ludzi. 

2. Szanuje cudzą godność i oczekuje tego samego od innych. 

3. Szanuje wolność innych. 

4. Dzieli się z wszystkimi równo. 

5. Wie, że nie wolno wyśmiewać się z innych. 

6. Zwraca uwagę na problemy, które dotyczą innych, wczuwa się w ich 

przeżycia. 

7. Nie chwali się tym co ma , aby nie sprawić innym przykrości. 

8. Nie wyśmiewa się z innych, gdyż nie wie co może go samego spotkać. 

9. Powstrzymuje się od wygłaszania sądów i ocen. 

        10.  Rozumie, że każdy może mieć odmienne zdanie na dany temat i może  

     je wypowiedzieć ze spokojem i przekonaniem, że będzie uszanowane i  

     odebrane w sposób tolerancyjny. 

 

 

UMIE SIĘ PRZEDSTAWIĆ: PODAJE SWOJE IMIĘ, NAZWISKO I 

ADRES ZAMIESZKANIA; WIE, KOMU MOŻNA PODAWAĆ TAKIE 

INFORMACJE 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Umie podać swoje imię. 

2. Nazywa po imieniu swoich kolegów. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Umie podać swoje imię i kolegów. 

2. Wie jak się nazywa. 

1. Podaje miejsce swojego zamieszkania. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1.  Umie się przedstawić, zna swoje imię i nazwisko. 
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2.   Podaje miejsce zamieszkania, ulicę i numer domu. 

3. Wie, komu można podawać swoje dane personalne.  

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1.  Rozróżnia pojecie wsi i miasta. 

2.  Liczy się z konsekwencjami ujawniania swoich danych personalnych. 
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4.2 SAMOOBSŁUGA 

 

 

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i 

kulturalnych. Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku 

 

 

UMIE POPRAWNIE UMYĆ SIĘ I WYTRZEĆ ORAZ UMYĆ ZĘBY 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Uczy się jak należy zachować się w łazience. 

2. Stara się zapamiętać, że należy korzystać ze swojego ręcznika. 

3. Uczy się, że przed myciem rąk należy skorzystać z toalety. 

4. Potrafi podciągnąć rękawy przed myciem rąk. 

5. Korzysta z pomocy przy odpinaniu guzików przy rękawie. 

6. Poznaje kolejne etapy mycia rąk: zmoczenie rąk, namydlenie, 

pocieranie dłoni o siebie, spłukanie mydła, otrzepanie resztek wody. 

7. Uczy się dokładnego wycierania rąk i odwieszenia ręcznika na swoje 

miejsce. 

8. Wie, że nie należy korzystać z cudzych przedmiotów osobistego użytku 

np.: ręcznik, grzebień, szczoteczka do zębów. 

9. Kształtuje nawyk mycia zębów. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Przewiduje skutki nieodpowiedniego zachowania się w łazience. 

2. Korzysta ze swojego ręcznika. 

3. Stara się korzystać z toalety przed umyciem rąk. 

4. Podciąga rękawy bez przypominania, z niewielka pomocą osoby 

dorosłej. 

5. Przestrzega kolejnych etapów mycia rąk. 

6. Rozumie konieczność częstego mycia rąk w ciągu dnia. 

7. Podejmuje próbę samodzielnego mycia twarzy w zależności od 

potrzeb. 

8. W miarę dokładnie wyciera ręce i odwiesza ręcznik na swoje miejsce. 

9. Uczy się nawyku mycia rąk nie tylko gdy są brudne, lecz także przed 

jedzeniem, po powrocie ze spaceru. 

10. Uczy się poprawnego mycia zębów w łazience. 
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     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Umie zachować się  w łazience, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

2. Korzysta z toalety przed myciem rąk. 

3. Myje ręce zachowując kolejne etapy. 

4. Uczy się dbania o higienę osobistą. 

5. Pamięta o konieczności mycia zębów. 

6. Wie, że przyborów nie wolno pożyczać. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Rozumie konieczność dbania o czystość osobistą. 

2. Rozumie konieczność częstego mycia zębów w ciągu dnia. 

3. Dba o swoje przybory ( kubek, szczotka, pasta ). 

 

 

 

WŁAŚCIWIE ZACHOWUJE SIĘ PRZY STOLE PODCZAS 

POSIŁKÓW, NAKRYWA DO STOŁU I SPRZĄTA PO SOBIE 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

    1.  Uczy się właściwego zachowania przy stole. 

         2.  Przyjmuje odpowiednią postawę  siedzącą przy stole podczas 

               posiłków. 

         3.  Opanowuje umiejętności cichego siadania i wstawania. 

         4.  Prawidłowo posługuje się łyżką i widelcem. 

         5.   Uczy się właściwie spożywać posiłek ( nie rozgrzebuje jedzenia, nie    

     wyjmuje kawałków z talerza ). 

6.   Stara się zjadać posiłek w ciszy. 

         7.   Uczy się używania podstawowych form grzecznościowych: proszę,   

               dziękuję, smacznego. 

         8.    Wie, na czym polega rola dyżurnego w przedszkolu. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

      1.   Dba o właściwe zachowanie przy stole. 

 2.   Dba o zachowanie prawidłowej pozycji siedzącej przy stole. 

 3.   Podczas siedzenia przy stole nie podpiera głowy, nie kładzie się na  
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       stole, nie zadziera wysoko nóg. 

            4.  Wie, jak właściwie zjada się posiłek, nie zagląda koledze do talerza. 

            5.  Unika rozmów podczas jedzenia. 

  6.  Stara się używać form grzecznościowych. 

  7.  Pełni doraźne jednodniowe dyżury przy posiłkach. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

          1.  Prawidłowo zachowuje się przy stole. 

2.  Prawidłowo siedzi przy stole podczas posiłków. 

3.  Potrafi zjadać posiłek we właściwy sposób. 

4. Wie, że posiłek należy zjadać w ciszy. 

5. Prawidłowo posługuje się widelcem, próbuje posługiwać się nożem. 

6. Potrafi używać form grzecznościowych: dziękuję, proszę,   

      przepraszam. 

7. Potrafi nakrywać do stołu. 

8. Pełni kilkudniowe dyżury. 

          9.   Podporządkowuje się wymaganiom i zaleceniom dyżurnego. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Prawidłowo posługuje się widelcem, nożem. 

2. Używa form grzecznościowych: proszę, dziękuję, było smaczne, 

przepraszam nie chciałem. 

3. Pełni tygodniowe dyżury, umiejętnie i odpowiedzialnie wykonuje 

powierzone zadania. 

4. Potrafi ocenić swój dyżur. 

 

 

 

SAMODZIELNIE KORZYSTA Z TOALETY 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Zgłasza potrzebę skorzystania z toalety. 

2. Korzysta z toalety z pomocą dorosłych. 

3. Uczy się kolejnych czynności w zależności od płci: zdejmowania 

bielizny, załatwiania się podcierania, zakładania bielizny, spuszczania 

wody. 
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Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Korzysta z toalety z niewielka pomocą dorosłych                       

(odpinanie guzików ). 

2. Podejmuje próby samodzielnego zdejmowania i podciągania bielizny. 

3. Po zwróceniu uwagi myje ręce po wyjściu z toalety. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Samodzielnie korzysta z toalety. 

2. Samodzielnie zdejmuje i zakłada bieliznę ( zapina zamek, guziki ). 

3. Uczy się spuszczania wody po wyjściu z toalety. 

4. Wie, że trzeba umyć ręce po skorzystaniu z toalety. 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Samodzielnie korzysta z toalety. 

2. Samodzielnie zdejmuje i zakłada bieliznę ( zapina zamek, guziki ). 

3. Spuszcza wodę po wyjściu z toalety. 

4. Wie, że trzeba umyć ręce po skorzystaniu z toalety. 

 

 

 

SAMODZIELNIE UBIERA SIĘ I ROZBIERA, DBA O OSOBISTE 

RZECZY I NIE NARAZA ICH NA ZGUBIENIE I KRADZIEŻ 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Podejmuje próby samodzielnego ubierania się i rozbierania. 

2. Samodzielnie zakłada i zdejmuje obuwie. 

3. Dba z pomocą o porządek w szafce w szatni. 

4. Rozpoznaje swoje rzeczy. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. W miarę samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe. 

2. Potrafi założyć i zdjąć obuwie bez konieczności wiązania. 

3. Samodzielnie zakłada i zdejmuje kurtkę. 

4. Zostawia swoje rzeczy we właściwym miejscu. 
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     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe. 

2. Samodzielnie zakłada obuwie i podejmuje próby wiązania butów. 

3. Samodzielnie zakłada kurtkę, czapkę i szal, zapina guziki, zamek. 

4. Pilnuje porządku na swojej półce w szatni. 

5. Dba o porządek w swoich rzeczach, dba o własne ubranie. 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe. 

2. Samodzielnie zakłada obuwie, wiąże buty. 

3. Samodzielnie zakłada kurtkę, czapkę i szal, zapina guziki, zamek. 

4. Pilnuje porządku na swojej półce w szatni. 

5. Dba o porządek w swoich rzeczach, dba o własne ubranie. 

 

 

UTRZYMUJE PORZĄDEK W SWOIM OTOCZENIU 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Obserwuje i współdziała w czynnościach mających na celu utrzymanie  

     ładu i estetycznego wyglądu najbliższego otoczenia. 

2. Włącza się do wykonywania prac porządkowych: wycieranie kurzu, 

układanie zabawek. 

3. Kształtuje nawyk sprzątania po sobie. 

4. Uczy się określonych czynności porządkowych. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Pomaga w pracach porządkowych w sali, przyzwyczaja się do  

     przebywania w uporządkowanym otoczeniu. 

2. Samodzielnie podejmuje proste obowiązki podczas sprzątania. 

3. Dba o to, aby odkładać wszystkie rzeczy na swoje miejsce. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Samodzielnie porządkuje zabawki i inne akcesoria, układa je w sposób 

przemyślany. 
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2. Rozwija poczucie odpowiedzialności poprzez podejmowanie i 

wykonywanie prac porządkowych. 

3. Pamięta o posprzątaniu po sobie, świadomie podejmuje decyzję: jest 

bałagan, trzeba posprzątać. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Dąży do odczuwania potrzeby i zadowolenia w przebywaniu w 

uporządkowanym, estetycznym otoczeniu. 

2. Dba o porządek w swoim otoczeniu, jest odpowiedzialny za 

wykonywanie swoich obowiązków. 

3. Sprząta i odkłada rzeczy po sobie, pomaga młodszym w sprzątaniu. 

4. Odczuwa zadowolenie z dobrze wykonanej pracy. 
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4.3  MOWA 

 

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci 

 

 

ZWRACA SIĘ BEZPOŚREDNIO DO ROZMÓWCY, STARA SIĘ 

MÓWIC POPRAWNIE POD WZGLĘDEM ARTYKULACYJNYM, 

GRAMATYCZNYM, FLEKSYJNYM I SKŁADNIOWYM 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Nabywa odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli w  

kontaktach  indywidualnych i zespołowych. 

2. Nabywa swobody w rozmowach prowadzonych w formie dialogu przy  

     różnych okazjach. 

3. Rozwija zasób słownika biernego i czynnego. 

4. Wykonuje łatwe ćwiczenia mięśni narządów mowy, np.: kląskanie 

językiem, pokazywanie zębów w uśmiechu, ziewanie. 

5. Wykonuje ćwiczenia mięśni twarzy: robienie min- wydymanie 

policzków. 

6. Naśladuje łatwe do odtworzenia głosy zwierząt i pojazdów.  

7. Wykonuje ćwiczenia oddechowe: dmuchanie na wstążeczki, bibułki, 

piórka. 

8. Wykonuje ćwiczenia głosowe na samogłoskach, np.: usypianie lalki: 

aaa. 

9. Odczuwa potrzebę wydmuchania nosa. 

       10.  Wypowiada się na temat obrazków o odpowiednim stopniu trudności. 

       11.  Uczy się budowania poprawnych, prostych i zrozumiałych zdań. 

       12.  Doskonali poprawność gramatyczną wypowiedzi. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Wyrabia śmiałość w spontanicznym wypowiadaniu się w różnych 

sytuacjach. 

2. Nabywa umiejętności formułowania swobodnych wypowiedzi i 

prowadzenia rozmów z użyciem poprawnych gramatycznie zdań, 

odnoszących się do treści występujących w różnych sytuacjach dnia 

codziennego. 

3. Rozwija zasób słownika poprzez poznawanie i kojarzenie z nazwą 

nowych przedmiotów, zjawisk, zdarzeń.  
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4. Wykonuje ćwiczenia narządów mowy: szczeki dolnej, warg, języka                             

( wykorzystanie lusterek w celu samokontroli ). 

5. Naśladuje dźwięki dochodzące z otoczenia. 

6. Poprawnie artykułuje grupy spółgłoskowe np. dźwięczne- 

bezdźwięczne ( „b”-„p”, „d”-„t”). 

7. Wykonuje ćwiczenia oddechowe: wdech, wydech. 

8. Opowiada obrazki o bardziej złożonych treściach. 

9. Opisuje historyjki obrazkowe, używa zdań pojedynczych. 

10. Poprawnie stara się używać odmiennych części mowy. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Nabywa przekonania, że jego wypowiedzi są akceptowane. 

2. Uzupełnia wypowiedzi rówieśników. 

3. Podejmuje próbę prowadzenia dyskusji. 

4. Opanowuje umiejętność prowadzenia rozmowy jako formy wymiany 

informacji, umiejętność zadawania pytań i udzielania odpowiedzi  z 

zachowaniem poprawności gramatycznej. 

5. Poszerza zasób słownika o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z 

uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i 

syntezy.   

6. Wykonuje ćwiczenia mięśni narządów mowy: warg, szczęk, języka, 

podniebienia, krtani. 

7. Wykonuje ćwiczenia oddechowe poprzez dmuchanie: lekkich 

przedmiotów, zabawek, przez rurkę, słomkę. 

8. Opowiada historyjki obrazkowe używając zdań pojedynczych i 

złożonych. 

9. Opowiada obrazki używając wyrażeń przyimkowych: na, pod, za 

obok, przymiotników, zaimków.    

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Nabywa przekonania, że umie się wypowiadać, jest słuchany i  

     akceptowany przez innych. 

2. Przyjmuje pomyłki jako coś oczywiste i naturalne, mogące pojawić się 

w każdym działaniu, również podczas wypowiadania własnych myśli. 

3. Doskonali mowę komunikatywną i uczy się dyskutowania, wymiany 

zdań. 

4. Swobodnie i śmiało wypowiada się w różnych sytuacjach i 

okolicznościach. 
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5. Wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym, 

słownikowym, artykulacyjnym i logicznym, zarówno w mowie 

powiązanej jak i w rozmowie. 

6. Bogaci słownik bierny i czynny poprzez poszerzanie zakresu i treści  

pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych, społecznych, 

zdrowotnych i innych. 

 

 

 

MÓWI PŁYNNIE, NIEZBYT GŁOŚNO, DOSTOSOWUJĄC TON 

GŁOSU DO SYTUACJI 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Posługuje się umiarkowanym głosem. 

2. Rozumie, że przebywanie w hałasie jest szkodliwe dla naszego słuchu i 

zdrowia. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Wsłuchuje się w ciszę, określa rodzaje dźwięków: ich źródła,  

     odległości, kierunku i miejsca, z którego dochodzą. 

2. Uczy się mówienia szeptem, po cichu ( głuchy telefon ). 

3. Panuje nad swoim głosem i kontroluje własne zachowania. 

4. Cicho porozumiewa się w sytuacjach, które tego wymagają, np.: 

podczas wykonywania prac plastycznych. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Cicho porozumiewa się miedzy sobą i panuje nad własnym głosem, 

jego natężeniem i brzmieniem. 

2. Zmienia ton głosu, wysokość jego brzmienia. 

3. Panuje nad brzmieniem swego głosu i nad samym sobą, w chwilach 

przeżywania emocji. 

4. Właściwie gospodaruje oddechem w czasie mówienia, recytowania i 

śpiewania. 

5. Płynnie opowiada historyjki obrazkowe.  
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     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Stosuje odpowiednie tempo mowy, silę głosu, dykcję, akcentowanie. 

2. Pokonuje próby trudności językowych przy skomplikowanych 

wypowiedziach: „Stół z powyłamywanymi nogami”. 

 

 

UWAŻNIE SŁUCHA, PYTA O NIEZROZUMIAŁE FAKTY I 

FORMUŁUJE DŁUŻSZE WYPOWIEDZI O WAZNYCH SPRAWACH 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Uczy się słuchania i rozumienia jasnych, zrozumiałych treści i poleceń  

    przekazywanych przez nauczycielkę. 

2. Nabywa odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli. 

3. Rozpoznaje głosy wydawane przez zwierzęta, pojazdy.  

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Nabywa przekonania, że jest z życzliwością słuchany i rozumiany. 

2. Wsłuchuje się w odgłosy dochodzące z otoczenia.  

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

          1.  Określa odległości i miejsce, z którego dochodzi głos. 

2.  Podejmuje prób poszukiwania odpowiedzi na pytania zawierające  

     problem do rozwiązania. 

3.  Formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych dla niego sprawach.  

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

          1.  Określa odległości i miejsce, z którego dochodzi głos. 

2.  Podaje odpowiedź na pytania zawierające problem do rozwiązania. 

3.  Formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych dla niego sprawach.  
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W ZROZUMIAŁY SPOSÓB MÓWI O SWOICH POTRZEBACH I 

DECYZJACH 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Nawiązuje bliski kontakt z nauczycielką i nabywa umiejętności  

     wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli i odczuć. 

2. Umiejętnie tworzy proste, zrozumiałe dla otoczenia zdania. 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Nabywa umiejętności wyrażania swoich potrzeb, myśli i uczuć w     

     sposób zrozumiały dla otoczenia. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Nabywa umiejętności wypowiadania własnych myśli w sytuacjach  

     problemowych. 

2. Uczy się mówienia „nie rozumiem”, w sytuacji gdy cos jest  

     niezrozumiałe. 

  

     Poziom IV 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Nabywa umiejętności wypowiadania własnych myśli w sytuacjach  

     problemowych. 

2. Mówi „nie rozumiem”, w sytuacji gdy cos jest niezrozumiałe. 
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4.4 CZYNNOŚCI INTELEKTUALNE 

 

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w 

poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 

 

 

GRUPUJE PRZEDMIOTY W SENSOWNY SPOSÓB I FORMUŁUJE 

UOGÓLNIENIA TYPU: TO DO TEGO PASUJE, TE OBIEKTY SĄ 

PODOBNE, A TE SĄ INNE 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Porównuje ze sobą przedmioty w obrębie tej samej grupy używając 

określeń: takie same, inne, podobne, tylko tym się różnią. 

2. Wyszukuje takie same przedmioty i układa w pary. 

3. Wyszukuje takie same obrazki tematycznie. 

4. Wyszukuje wśród obrazków tematycznych takiego, jak pokazywany przez 

nauczycielkę. 

5. Składa obrazki z 2-3 części w całość według wzoru. 

6. Gromadzi przedmioty ze względu na ich wspólna cechę np. kolor, 

wielkość. 

7. Tworzy zbiory przedmiotów według jednego, określonego kryterium 

przydatności np. to do łazienki, to do kuchni, to jest moje… 

8. Klasyfikuje przedmioty ze względu na przeznaczenie: np. kredki do 

rysowania… 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Porównuje ze sobą przedmioty i dostrzega różnice posługując się 

określeniami: podobne, inne, różnią się tym… 

2. Grupuje przedmioty i uzasadnia, dlaczego pasują do siebie. 

3. Wyszukuje takie same obrazki atematyczne. 

4. Wyszukuje wśród obrazków atematycznych: takiego, jak pokazuje 

nauczycielka, jednego różniącego się szczegółem. 

5. Odnajduje na ilustracji przedmiot pokazany na pojedynczym obrazku. 

6. Składa obrazki z 3-5 części w całości według wzoru. 

7. Wyszukuje wśród obrazków tematycznych jednego różniącego się 

szczegółem. 

8. Klasyfikuje przedmioty według jednej lub więcej cech: 

 przeznaczenia 

 wielkości 
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 koloru 

 materiału 

 długości 

 grubości 

 ciężaru 

9. Podejmuje próby sprzątania, stara się zrozumieć jego sens (przedmioty 

maja być tam, gdzie się zwykle znajdują). 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Samodzielnie grupuje przedmioty, uzasadniając przyjęte kryterium. 

2. Układa proste puzzle. 

3. Klasyfikuje przedmioty według podanych cech jakościowych. 

4. Klasyfikuje przedmioty według jednej lub więcej cech:  

 kształtu,  

 przeznaczenia,  

 materiału,  

 szerokości,  

 wysokości. 

5. Potrafi grupować słowa i nazywa te grupy. 

6. Samodzielnie, świadomie sprząta.  

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6-letnie: 

1. Segreguje obrazki według zasady „co, do czego pasuje” ze słownym 

uzasadnieniem. 

2. Segreguje przedmioty ze względu na posiadane cechy a potem definiuje 

przedmioty i wymienia jego cechy. 

3. Stosuje umiejętność segregowania i definiowania do materiału 

werbalnego( definiowanie słów według podanej reguły) 

4. Stosuje umiejętności klasyfikowania w sytuacjach życiowych. 
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STARA SIĘ ŁĄCZYĆ PRZYCZYNĘ ZE SKUTKIEM I PRÓBUJE 

PRZEWIDZIEĆ, CO MOŻE SIĘ ZDARZYĆ 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Wypowiada się na temat obrazków zawierających duże, wyraźne postacie 

i rzeczy.  

2. Opowiada, co się dzieje na obrazku. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Wypowiada się na temat zdarzeń występujących na obrazkach. 

2. Potrafi ułożyć serię obrazków przedstawiających pojedynczy, zmieniający 

się przedmiot. 

3. Układa historyjkę obrazkową, według kolejności zdarzeń,  składającą się 

z 2-3 obrazków. Opowiada, co wydarzyło się najpierw, a co potem.  

4. Potrafi zaplanować i zorganizować przyjęcie dla lalek i misiów z pomocą 

nauczycielki.  

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Układa historyjkę obrazkową składająca się z 2- 4 obrazków. 

2. Stosuje określenia: najpierw, potem, na końcu. 

3. Przewiduje zakończenia opowiadań, historyjek. 

4. Planuje i organizuje swoje przyjęcie urodzinowe w przedszkolu. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6-letnie: 

1. Rozpoznaje zmiany odwracalne i nieodwracalne. 

2. Płynnie opowiada treści historyjek obrazkowych. Wyodrębnia  związki 

przyczynowo- skutkowe między obrazkami. 

3. Snuje domysły na temat zdarzeń mogących nastąpić wcześniej lub później 

4. Samodzielnie tworzy dalszy ciąg wydarzeń.  
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4.5 WYCHOWANIE ZDROWOTNE 

 

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

 

DBA O SWOJE ZDROWIE, ZACZYNA ORIENTOWAĆ SIĘ W 

ZASADACH ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Dba o własne zmysły i higienę układu nerwowego poprzez: 

 naukę prawidłowego oddychania 

 opanowywanie gwałtownych reakcji emocjonalnych 

 dbanie o własny wzrok 

2. Codziennie przebywa w ogrodzie przedszkolnym. 

3. Rozumie konieczność dostosowania ubioru do temperatury i pory roku. 

4. Pamięta o ochronie przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. 

5. Pokonuje uprzedzenia do niektórych potraw przez ich próbowanie. 

6. Pamięta o nie wkładaniu do buzi zbyt dużej ilości pokarmu. 

  

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Dba o własne zmysły i higienę układu nerwowego poprzez: 

 mówienie głosem umiarkowanym podczas zabaw, unikanie hałasu 

 uczenie się radzenia sobie z emocjami 

 uczenie się pokonywania trudności poprzez ich wyrażanie 

2. Akceptuje potrzebę wietrzenia pomieszczeń. 

3. Uczestniczy w formach wypoczynku organizowanych przez nauczyciela. 

4. Korzysta z aktywności ruchowej na powietrzu. 

5. Rozumie konieczność chronienia się przed naturalnym promieniowaniem 

słonecznym. 

6. Poznaje sposoby chronienia się przed zimnem. 

7. Rozumie konieczność jedzenia potraw niezbędnych dla zdrowia ( np. 

owoce, warzywa) 

8. Nazywa podstawowe pokarmy. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Dba o własne zmysły i higienę układu nerwowego poprzez: 

 unikanie hałasu i jego wszczynania 
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 respektowanie zakazu krzyczenia do ucha kolegi 

 określanie przezywanych stanów emocjonalnych 

 wyrażanie emocji w sposób niewerbalny 

 korzystanie z możliwości indywidualnego wypoczynku 

2. Akceptuje potrzebę wypoczynku. 

3. Bierze udział w technikach relaksacyjnych. 

4. Poznaje sposoby aktywnego wypoczynku. 

5. Nabywa przekonanie o ważnym znaczeniu świeżego powietrza.  

6. Rozumie konieczność zachowania czystości podczas spożywania 

posiłków. 

7. Wie, dlaczego należy ograniczyć spożycie niektórych produktów ( np. 

słodyczy, chipsów) 

8. Wie, dlaczego nie należy spożywać produktów szkodliwych dla zdrowia 

(coca- cola) 

9. Rozumie konieczność mycia owoców i warzyw przed jedzeniem. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6-letnie: 

1. Rozumie konieczność jedzenia o określonych porach. 

2. Przestrzega zakazu próbowania produktów lub potraw niewiadomego 

pochodzenia. 

3. Poznaje zasady racjonalnego żywienia i stosuje je w codziennym życiu.  

 

 

 

DOSTRZEGA ZWIAZEK POMIĘDZY CHOROBĄ A LECZENIEM, 

PODDAJE SIĘ LECZENIU 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Przełamuje lęk przez mierzeniem temperatury. 

2. Przyswaja nawyk zasłaniania nosa i ust podczas kichania i kaszlu. 

3. Stosuje zasadę nie jedzenia pokarmów i produktów wspólnie z kolegą np. 

wyjadanie z talerza kolegi 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Stosuje działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się infekcji  

2. Opanowywuje lęk przed wizytami kontrolnymi u lekarza pediatry czy 

stomatologa. 
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3. Poznaje przyczyny wybranych chorób zakaźnych. 

4. Poznaje możliwości uchronienia się przed zakażeniem. 

5. Sygnalizuje nauczycielce swoje złe samopoczucie, skaleczenie lub inna 

dolegliwość.  

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Rozumie potrzebę wizyt kontrolnych u lekarza pediatry. 

2. Rozumie potrzebę stałego kontrolowania i leczenia zębów. 

3. Świadomie wykorzystuje środki ostrożności w sytuacji zetknięcia się z 

chorobą zakaźną lub w przypadku możliwości przekazania choroby 

innym. 

4. Dostrzega różnice miedzy chorobami zakaźnymi a innymi chorobami. 

5. Opanowywuje lekki ból. 

6. Rozumie konieczność opatrywania skaleczeń i chronienia ich przed 

zarazkami. 

7. Rozumie konieczność szczepień. 

8. Rozumie konieczność przestrzegania zaleceń lekarza podczas choroby. 

9. Dostrzega związek między troską o zdrowie a chorobą. 

10. Dostrzega związek miedzy chorobą a leczeniem. 

11. Akceptuje konieczność leczenia np. wie, że przyjmowanie lekarstw i 

zastrzyki są konieczne. 

12. Podejmuje działania zapobiegające zmarznięciu i przegrzaniu. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6-letnie: 

1. Podchodzi do osób chorych z tolerancją i akceptacją. Pokonuje 

uprzedzenia wynikające z drobnych defektów czy szpetoty osoby chorej. 

2. Rozumie znaczenie uregulowanego rozkładu dnia dla zdrowia człowieka. 

Rozumie szkodliwy wpływ nikotyny na organizm i wynikające z tego 

zagrożenia. 

3. Rozumie szkodliwość długiego oglądania telewizji oraz grania w gry 

komputerowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 38 

JEST SPRAWNE FIZYCZNIE LUB JEST SPRAWNE W MIARĘ 

SWOICH MOZLIWOŚCI, JEŻELI JEST DZIECKIEM MNIEJ 

SPRAWNYM RUCHOWO 

Poziom I–III 

Dziecko 3,4,5,6- letnie: 

1. Uczestniczy w ćwiczeniach porannych i ćwiczeniach gimnastycznych w 

zależności od stopnia swojej sprawności  i stopnia trudności ćwiczeń. 

2. Uczestniczy w ćwiczeniach korekcyjnych prowadzonych przez 

nauczyciela lub specjalistę. 

3. Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach na wyczuwanie swoich rąk, dłoni, 

palców. 

4. Codzienne wykonuje „gimnastyki” oczu. 

5. Codzienne wykonuje ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej.  

 

 

 

UCZESTNICZY W ZAJĘCIACH RUCHOWYCH, W ZABAWACH I 

GRACH W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, W PARKU, NA BOISKU, 

W SALI GIMNASTYCZNEJ 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Chętnie uczestniczy w zabawach związanych z ruchem (zabawy 

indywidualne i samorzutne). 

2. Uczestniczy w codziennych zabawach ruchowych w ogrodzie. 

3. Uczestniczy w zabawach:  

 orientacyjno- porządkowych, w których: słucha i rozumie 

polecenia, wyrabia orientację w otoczeniu, kształtuje właściwą 

reakcję na sygnał dźwiękowy, ustawia się w kole, rzędzie, rozsypce 

 z elementami równowagi, w których: zachowuje równowagę ciała, 

przekracza różne przeszkody,  

 z elementem czworakowania, w których: czworakuje w podporze 

na całych dłoniach i palcach stóp 

 z elementem bieżnym: biega całą grupa w jednym kierunku bez 

potrąceń, wzmacnia wytrzymałość fizyczną 

 z elementami rzutu, celowania, toczenia: kształtuje koordynacje 

ruchową, rzuca oburącz prawą i lewa ręką, rzuca do określonego 

celu, podrzuca piłki, kasztany, do góry 

 z elementami wspinania się: oswaja się z wysokością 

 z elementami podskoku i skoku: uczy się poprawnie skakać 

 uspokajających i relaksacyjnych, 
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 zabaw i gier ruchowych w terenie z elementami krycia się, 

tropienia, podchodów i łatwych 

 zwiadów, 

 na śniegu, lodzie i wodzie oraz na boisku 

4. Podejmuje próby przyjmowania i utrzymywania prawidłowej pozycji 

podczas stania, chodzenia, siedzenia na krzesełku, na ławeczce, na 

dywanie. 

5. Uczestniczy w krótkich spacerach i wycieczkach. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Uczestniczy w zabawach zorganizowanych, zespołowych, 

indywidualnych, samorzutnych,  związanych z ruchem. 

2. Bawi się w sali i ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem przyborów i 

niektórych przyrządów. 

3. Uczestniczy w zabawach:  

 orientacyjno- porządkowych, w których: zapamiętuje polecenia, 

właściwie reaguje na gest i ruch, potrafi się ustawić w rozsypce, 

kole, rzędzie, parami  

 z elementami równowagi: chodzi po wąskiej ławeczce, przekracza 

przeszkody, wspina się i łazi po przyrządach terenowych 

 z elementem czworakowania: porusza się na czworakach w 

różnych kierunkach, omija przeszkody 

 z elementem bieżnym: biegnie w różnych kierunkach, omija 

przeszkody, zatrzymuje się na sygnał 

 z elementami rzutu, celowania, toczenia: przyjmuje prawidłową 

postawę podczas rzucania 

 z elementami wspinania się: potrafi omijać przeszkody w 

warunkach naturalnych, pokonuje strach przed podejmowaniem 

prób 

 z elementami podskoku i skoku: poprawnie wykonuje podskoki, 

zeskoki w dół oraz przeskoki 

 uspokajających i relaksacyjnych, 

 zabaw i gier ruchowych w terenie z elementami krycia się, 

tropienia, podchodów i łatwych 

 zwiadów, 

 na śniegu, lodzie i wodzie oraz na boisku 

4. Uczestniczy w dłuższych spacerach i wycieczkach. 

5. Ilustruje ruchem muzykę, opowiadanie nauczycielki. 

6. Wie, ze po wysiłku fizycznym należy odpocząć.  
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Poziom III 

Dziecko 5,6- letnie: 

1. Systematycznie uczestniczy w organizowanych ćwiczeniach porannych, 

gimnastycznych i zabawach ruchowych.  

2. Pląsa przy muzyce.  

3. Uczestniczy w zabawach:  

 orientacyjno- porządkowych, w których: zdobywa orientacje w 

otoczeniu, szybko reaguje na umowne sygnały 

 z elementami równowagi, w których chodzi w równowadze z 

dodatkowym ruchem 

 z elementem czworakowania, w których wyrabia zwinność, 

swobodę w poruszaniu się, wzmacnia mięsnie rąk i nóg, naśladuje 

sposoby poruszania się różnych zwierząt, czworakuje tyłem, ściga 

się 

 z elementem bieżnym, w których: doskonali wytrzymałość, nabywa 

lepsza orientacje podczas biegu 

 z elementami rzutu, celowania, toczenia, w których: coraz 

sprawniej wykonuje rzuty, toczenia i coraz dokładniej celuje 

 z elementami wspinania się: stosuje prawidłowy chwyt podczas 

wspinania się, pokonuje tor przeszkód wymagający wspinania się, 

przewijania, przechodzenia po przyrządach 

 z elementami podskoku i skoku, w których nabywa umiejętności 

miękkiego i płynnego wykonania serii podskoków, próbuje skakać 

wzwyż i w dal z rozbiegiem 

 uspokajających i relaksacyjnych, 

 zabaw i gier ruchowych w terenie z elementami krycia się, 

tropienia, podchodów i łatwych 

 zwiadów, 

 na śniegu, 

4. Uczestniczy w spacerach ( 20 minut w jedną stronę) i wycieczkach. 

5. Bierze udziału w zabawach i ćwiczeniach związanych z ruchem z 

elementami współzawodnictwa. 

6. Samodzielne projektuje i organizuje zabawy w małych zespołach zgodnie 

z doświadczeniem i zainteresowaniem. 

7. Wzmacnia układ kostny, oddechowy i układ krążenia przez proste 

ćwiczenia izometryczne i oddechowe 
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4.6 BEZPIECZEŃSTWO 

 

Wdrożenie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 

 

 

 

WIE, JAK TRZEBA ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA I 

GDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ POMOC, UMIE O NIĄ POPROSIĆ 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Zgłasza nauczycielce dolegliwości i skaleczeń 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Sygnalizuje zauważone niebezpieczeństwo np. szkło w piaskownicy. 

2. Informuje nauczycielkę o złym samopoczuciu, skaleczeniu, czy 

określonej dolegliwości. 

3. Zapamiętuje własne imię i nazwisko. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Informuje nauczycielkę o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu jego i 

innych. 

2. Zapamiętuje własny adres zamieszkania. 

3. Zapamiętuje domowy numer telefonu. 

4. Zdaje sobie sprawę, w jakich sytuacjach i komu można przekazać 

informację dotyczące nazwiska, adresu zamieszkania, czy podać numer 

telefonu. 

5. Poznaje wybrane możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających 

bezpieczeństwu (np. opuszczenie miejsca zagrażającego bezpieczeństwu, 

poinformowanie o tym fakcie osoby dorosłej np. sąsiada). 

6. Wie ze może zaufać policjantowi, jako osobie mogącej pomóc w sytuacji 

zagrożenia.  

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6-letnie: 

1. Zdaje sobie sprawę z konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

2. Potrafi zareagować w sytuacji zagrożenia. 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 42 

3. Poznaje alarmowe numery telefonów. 

4. Poznaje numery telefonów instytucji mających mu pomóc w sytuacjach 

zagrażających bezpieczeństwu.  

 

 

ORIENTUJE SIĘ W BEZPIECZNYM PORUSZANIU SIĘ PO 

DROGACH I KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Przestrzega zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych 

2. Poznaje bezpieczne miejsca do zabawy np. ogród przedszkolny. 

3. Poznaje sygnalizator świetlny. 

4. Poznaje miejsca przeznaczone dla pieszych. 

5. Przestrzega zasady ruchu prawą stroną chodnika. 

6. Wie, ze idąc po chodniku potrzebna jest opieka osób dorosłych 

(trzymanie za rękę, dziecko idzie od wewnętrznej strony chodnika). 

7. Przechodzi przez jezdnię w miejscach oznaczonych w towarzystwie 

dorosłych. 

8. Zauważa i nazywa znaki drogowe znajdujące się w pobliżu przedszkola, 

wyjaśnianie ich treści i roli. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Poznaje podstawowe zasady poruszania się po drogach.  

2. Zna elementarne zasady ruchu drogowego, np. korzystanie z 

oznakowanych przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. 

3. Poznanie zasad zachowania się podczas indywidualnych i zbiorowych 

wycieczek ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji będących 

najczęstszymi przyczynami wypadków. 

4. Poznaje i nazywa znaki drogowych i informacyjnych. 

 

Poziom III 

Dziecko 5, 6- letnie: 

1. Rozumie zagrożenia związane z zabawą w pobliżu ulicy. 

2. Świadome przestrzega zasad ruchu drogowego (np. poruszanie się lewą 

stroną szosy, noszenie przepasek odblaskowych).  

3. Poznaje zasady bezpiecznego podróżowania różnymi środkami transportu 

(rower – kask rowerowy; łódź – kamizelka ratunkowa; samochód – 

fotelik, pasy). 

4. Poznaje i nazywa znaków drogowych ostrzegawczych. 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 43 

ZNA ZAGROŻENIA PŁYNACE ZE ŚWIATA LUDZI, ROŚLIN, ORAZ  

ZWIERZĄT I UNIKA ICH 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Przestrzega zakazu wkładania do nosa, uszu, gardła ciał obcych – 

uświadomienie niebezpieczeństwa. 

2. Przestrzega zakazu brania do rąk rzeczy znalezionych, czy otrzymanych 

od osób nieznanych. 

3. Bezwzględnie przestrzega zakazu włączania i manipulowania, bez zgody 

dorosłych, urządzeniami podłączonymi do prądu oraz zabawy zapałkami. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Przestrzega zakaz próbowania nieznanych owoców, roślin, grzybów lub 

słodyczy otrzymanych od nieznajomych.  

 

 

Poziom III 

Dziecko 5, 6- letnie: 

1. Rozumie potrzebę zachowania ostrożności w kontaktach z osobami 

obcymi. 

2. Rozumie zakaz zbliżania się do nieznanych zwierząt. 

3. Przestrzega zakazu zabawy i ślizgania się na zamarzniętych stawach, 

jeziorach, rzekach. 

4. Zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw wynikających z zabawy 

zapałkami, czy rozpalania ogniska w lesie. 

5. Rozumie zakaz spożywania nieznanych roślin, grzybów, czy pokarmów 

nieznanego pochodzenia. 

6. Przestrzega bezwzględnego zakazu manipulowania przy kuchence 

gazowej, lub prób jej samodzielnego obsługiwania.  

 

 

WIE, ŻE NIE MOŻE SAMODZIELNIE ZAŻYWAĆ LEKARSTW  I 

STOSOWAĆ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Przestrzega zakaz brania do rąk lekarstw, czy środków chemicznych. 
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Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Zachowuje ostrożność w zetknięciu z nieznanymi środkami chemicznymi, 

lekarstwami i produktami spożywczymi oraz wobec nieznanych roślin 

(owoce, grzyby). 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5,6- letnie: 

1. Rozumie zakaz kontaktu z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, 

lekarstwami, produktami spożywczymi. 

 

 

PRÓBUJE SAMODZIELNIE I BEZPIECZNIE ORGANIZOWAĆ SOBIE 

CZAS WOLNY W PRZEDSZKOLU I W DOMU; MA ROZEZNANIE, 

GDZIE MOŻNA SIĘ BAWIĆ BEZPIECZNIE, A GDZIE NIE 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Poznaje zasady warunkujące bezpieczeństwo na terenie przedszkola. 

2. Zna rozkład pomieszczeń w przedszkolu, zna zasady poruszania się po 

nich. 

3. Nie oddala się z określonych pomieszczeń i miejsc zabaw 

4. Bezpiecznie korzysta z zabawek i sprzętu ogrodowego zgodnie z 

ustalonymi zasadami 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Przestrzega zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola. 

2. Sygnalizuje konieczność oddalenia się z miejsca zabaw, czy zajęć. 

3. Korzysta ze sprzętu i zabawek zgodnie z zasadami ich użytkowania. 

4. Przestrzega zakaz wychodzenia z przedszkola z osoba nieznaną. 

 

Poziom III 

Dziecko 5, 6- letnie: 

1. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola. 

2. Porusza się po terenie przedszkola, aby to nie zagrażało bezpieczeństwu 

innych. 

3. Przestrzega zakaz prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 

innych. 
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4.7 DZIECKO WIDZEM I AKTOREM 

 
Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. 

 

 
WIE, JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ NA UROCZYSTOŚCIACH 

 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Jest poinformowane, jak należy zachować się podczas uroczystości. 

2.  Stara się zachować ciszę podczas przedstawienia. 

3. Obserwuje zachowanie dorosłych podczas uroczystości. 

 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Zachowuje się kulturalnie podczas uroczystości. 

2. Podczas uroczystości jest cicho, nie przeszkadza innym dzieciom i stara 

się skupić na oglądanym przedstawieniu.  

3. Uczy się kultury odbioru i właściwych zachowań podczas przestawienia.  

 

 

Poziom III 

Dziecko 5,6 – letnie: 

1. Ogląda przedstawienie w ciszy i skupieniu. 

2. Jest w stanie w ciszy i skupieniu obejrzeć przedstawienie. 

3. Potrafi wypowiedzieć się na temat obejrzanego przedstawienia. 

4. Reaguje adekwatnie do tego, co dzieje się na scenie ( np. bije barwo w 

odpowiednim momencie). 

 

 

 

ODGRYWA ROLE W ZABAWACH PARATEATRALNYCH, 

POSŁUGUJĄC SIĘ MOWĄ, MIMIKĄ, GESTEM, RUCHEM; UMIE 

POSŁUGIWAĆ SIĘ REKWIZYTAMI 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Słucha utworów literackich, (o pogodnym nastroju, o bliskiej tematyce), 

przekazywanych przez nauczycielkę, ilustrowanych pacynkami, 

kukiełkami, sylwetami, obrazkami. 
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2. Ogląda krótkie przedstawienia teatralne, odbywające się na terenie 

przedszkola. 

3. Uczy się krótkich wierszy o bliskich treściach. 

4. Próbuje bawić się w teatr- naśladuje jedną, wybraną postać. 

 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Poznaje różnorodne utwory o wartościach: wychowawczych, 

poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i 

humoru. 

2. Podejmuje próby określenia nastroju utworu literackiego.  

3. Wykonuje ćwiczenia ortofoniczne na podstawie fragmentów utworów 

literackich. 

4. Słucha bajek, wierszy w wykonaniu profesjonalistów. 

5. Podejmuje próbę odtworzenia własnymi słowami fragmentów bajek. 

6. Deklamuje wiersze z zastosowaniem modulacji głosu.  

7. Podejmuje próby prowadzenia dialogu z użyciem np. zabawek, na tematy 

bliskie, z życia codziennego. 

8. Rysuje i maluje wybrane postacie – bohaterów literackich. 

9. Ogląda przedstawienia aktorskie i teatrzyki kukiełkowe na terenie 

przedszkola.  

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Poznaje dłuższe utwory literackie. 

2. Poznaje teksty pisane gwarą z różnych regionów Polski. 

3. Własnymi słowami i z użyciem charakterystycznych zwrotów 

przedstawia treści poznanych utworów literackich. 

4. Dokonuje oceny moralnej postępowania bohaterów. 

5. Dokonuje charakterystyki postaci. 

6. Rysuje i maluje ilustracje do utworu literackiego i układa je według 

kolejności zdarzeń. 

7. Tworzy własne zakończenia opowiadań i bajek. 

8. Bierze udział w prostych inscenizacjach z podziałem na role i dialogami. 

9. Wykonuje inscenizacje wierszy zawierających dialogi. 

10. Samodzielnie tworzy opowiadania, które potem prezentuje. 

11. Nabywa doświadczenia w operowaniu pacynkami, kukiełkami i 

sylwetami, z użyciem małej scenki. 

12. Podejmuje próby tworzenia własnych kukiełek i sylwet. 

13.  Przebiera się i organizuje zabawy w teatr. 

14. Bierze udział w inscenizacjach. 
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15. Podejmuje próby zastosowania języka niewerbalnego w zabawach 

teatralnych. 

16. Odczytuje i nazywa czynności wykonywane za pomocą ruchów ciała i 

gestów. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Poznaje autorów literatury polskiej i obcej – zna imię, nazwisko i tytuł 

utworu. 

2. Dokonuje charakteryzacji postaci i zdarzeń w poznanych utworach 

literackich. 

3. Poznaje poezję. 

4. Bawi się rymowankami. 

5. Dokonuje analizy treści utworów. 

6. Przygotowywuje inscenizacje utworów. 

7. Inscenizuje literaturę z zastosowaniem gry aktorskiej, kukiełek, pacynek, 

sylwet, teatrzyku cieni, teatrzyku supełkowego. 

8. Samodzielnie tworzy przedstawienia z podziałem na role. 

9. Wykorzystuje niewerbalne środki przekazu. 

10. Uczestniczy w dziecięcych spektaklach teatralnych w prawdziwym 

teatrze. 

11. Uczestniczy w zabawach z elementami pantomimy. 
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4.8 MUZYKOWANIE 

 
Wychowanie przez sztukę – muzyka i  śpiew, pląsy i taniec 

 
 

ŚPIWEWA PIOSENKI, UCZESTNICZY W ZBIOROWYM ŚPIEWIE, 

TAŃCACH I MUZYKOWANIU 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Bierze udział w zabawach ćwiczących prawidłowe oddychanie. 

2. Wykonuje ćwiczenia poprawnej wymowy w zabawach logopedycznych. 

3. Powtarza rytmicznie teksty za głosem nauczycielki. 

4. Uczy się i śpiewa piosenki o treści zrozumiałej, ilustrowanej zabawką, 

obrazkiem. 

5. Śpiewa samo i w grupie. 

6. Wykonuje ćwiczenia rytmiczne w oparciu o piosenki – klaskanie, 

stukanie, inne umowne ruchy. 

7. Słucha piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych świąt. 

8. Uczy się krótkich piosenek nawiązujących do aktualnie obchodzonych 

świąt. 

9. Utrwala piosenki poprzez różne formy doskonalące śpiew – powtarza 

fragmenty tekstu piosenki ze zmiana dynamiki, mówienie szeptem. 

10. Ilustruje proste piosenki ruchem. 

11. Bierze udział w zabawach ze śpiewem. 

12. Umie ustawić się i poruszać: 

- w kole wiązanym 

- jedno za drugim 

- w małych grupkach 

11. Potrafi wyrażać ruchem i gestem  zjawiska przyrodnicze. 

  

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Wykonuje ćwiczenia ortofoniczne i emisyjne w oparciu o znane piosenki. 

2. Potrafi zaśpiewać piosenki śpiewane w roku poprzednim. 

3. Uczy się nowych piosenek. 

4. Poznaje piosenki i tańce charakterystyczne dla twórczości ludowej 

własnego regionu. 

5. Uczy się prostych piosenek i tańców opartych na motywach ludowych. 

6. Śpiewa indywidualnie. 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 49 

7. Wykonuje improwizacje głosem ( rozwija własną inwencję twórczą) 

8. Posiada swobodę ruchową wypowiedzi inspirowanej tekstem lub 

akompaniamentem. 

9. Wykonuje ćwiczenia doskonalące reakcje na różnorodne sygnały. 

10. Potrafi ustawić się i poruszać: 

- w parach 

- w rzędzie 

- w dwóch kołach 

- w szeregu 

11. Uczy się prostych form tanecznych: krok podstawowy, skoki, podskoki, 

klaskanie itp. 

12. Rysuje i maluje ilustracje do poszczególnych zwrotek piosenki. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Systematycznie ćwiczy poprawne wydobywanie głosu i prawidłowe 

wymawianie tekstu. 

2. Uczestniczy w zabawach logarytmicznych. 

3. Powtarza wcześniej poznane piosenki i uczy się nowych. 

4. Śpiewa piosenki ludowe charakterystyczną gwarą dla danego regionu 

Polski. 

5. Potrafi zaśpiewać piosenki z repertuaru dziecięcego. 

6. Śpiewa piosenki: indywidualnie, w małych zespołach, całą grupą. 

7. Uczestniczy w przedstawieniach, pokazach z udziałem zespołów 

ludowych. 

8. Tworzy swobodne teksty powiązane ze słuchaną muzyką. 

9. Wykonuje improwizacje wokalne do krótkich, prostych wierszowanek. 

10. Reaguje ruchem ma słyszaną muzykę.  

11. Sprawnie porusza się w przestrzeni ( płynnie i zręcznie). 

12. Uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem. 

13.Uczestniczy w zabawach z elementem improwizacji ruchowej. 

14. Maluje ilustracje do utworu instrumentalnego o znanym tytule. 

     15.Uczy się kroków i prostych form tanecznych: cwał, galop, podskoki,  

          dostawianie nogi.  

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Doskonali śpiew poprzez systematyczne wykonywanie ćwiczeń 

dykcyjnych. 

2. Uczy się nowych piosenek oraz powtarza wcześniej poznane. 

3. Układa i śpiewa własne rytmizowane teksty na temat obrazków. 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 50 

4. Wykonuje improwizacje wokalne na dowolne tematy i do krótkich 

tekstów literackich, o prostej budowie i wyraźnym rytmie. 

5. Potrafi wykonać improwizacje wokalne z zastosowaniem 

akompaniamentu perkusyjnego. 

6. Powtarza głosem krótkie motywy melodyczne grane lub śpiewane przez 

nauczycielkę.  

7. Uczestniczy w zabawach ze śpiewem o bardziej skomplikowanych 

formach ruchu. 

8.  Swobodnie interpretuje ruchem krótkie utwory instrumentalne. 

9. Wykonuje improwizacje taneczne. 

10.  Poznaje kroki tańców: polki, walca, oraz kroków tańców ludowych. 

 

 

DOSTRZEGA ZMIANY DYNAMIKI, TEMPA I WYSOKOŚCI 

DŹWIĘKU UTWORU MUZYCZNEGO, WYRAŻA JE PLĄSAJĄC I 

TAŃCZĄC 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Jest wrażliwe na jakość dźwięku. 

2. Sprawdza, jak brzmią tony „ grube- cienkie”. 

3. Odróżnia głosy męski- żeński. 

4. Jest wrażliwe na wysokość dźwięku poprzez kojarzenie z czynnościami, 

które odbywają się „ wysoko i nisko”. 

  

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Odróżnia głośność dźwięków o różnym natężeniu stopniowym, cicho- 

głośno, ciszej, coraz ciszej, głośno, coraz głośniej. 

2. Różnicuje dźwięki rejestrach niski- średni- wysoki skali instrumentu 

muzycznego. 

3. Określa trzy rodzaje dynamiki: cicho- średnio- głośno, wraz ze 

stopniowymi zmianami. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Nabywa wrażliwość na niewielkie różnice dźwięku: 

- toczenie szklanej kuli w plastikowym, ceramicznym, szklanym naczyniu 

- odbicie piłki od podłogi, dywanu, ściany 

- uderzenie dłonią o kolana, podłogę, krzesło 
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2. Prawidłowo różnicuje dynamikę, rejestry w muzyce oraz określa linie 

melodyczną. 

3. Dostrzega zmiany tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego. 

4. Potrafi poruszać się pląsając lub tańcząc zgodnie z tempem, dynamiką i 

wysokością dźwięku utworu muzycznego.  

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Rozróżnia głosy męski i żeński w śpiewie solo i chóralnym. 

 

 

TWORZY MUZYKĘ, IMPROWIZUJE JĄ RUCHEM 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Poznaje i rozróżnia dźwięki instrumentów muzycznych o określonej i 

nieokreślonej wysokości dźwięku. 

2. Zapoznaje się z budową i sposobem wydobywania dźwięków z 

instrumentów: grzechotka i kołatka. 

3. Wydobywa dźwięki z przedmiotów, z którymi styka się na co dzień: 

klocki, gazety, piłki, pudełka itp. 

4. Wykorzystuje efektów akustycznych powstających przy ruchu własnego 

ciała. 

5. Wykonuje improwizacje dźwiękowe. 

  

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Poznaje i różnicuje głosy instrumentów muzycznych w większym 

zakresie. 

2. Poznaje budowę oraz sposób grania na niektórych instrumentach 

muzycznych m.in. bębenku, tamburinie, trójkącie. 

3. Szuka nowych efektów brzmieniowych do muzycznego opracowania 

wierszy, opowiadań. 

 

 

Poziom III 
Dziecko 5- letnie: 

1. Rozpoznaje i nazywa przedszkolne instrumenty perkusyjne. 

2. Gra na instrumentach muzycznych wymagających większej sprawności 

ręki. 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 52 

3. Doskonali grę na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych. 

4. Rozpoznaje brzmienie instrumentów perkusyjnych. 

5. Ilustruje zjawiska przyrodnicze za pomocą gry na instrumentach lub 

innych przedmiotach akustycznych. 

6. Gra własny akompaniament do piosenki. 

7. Wykonuje improwizacje rytmiczne do ćwiczeń ruchowych: piosenek, 

wierszy, opowiadań. 

8. Uczy się grania prostych melodii. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Grę na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych. 

2. Tworzy akompaniament do piosenek. 

3. Gra własne, wymyślone melodie. 

 

 

W SKUPIENIU SŁUCHA MUZYKI 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Wsłuchuje się w dźwięki mowy. 

2. Słucha i rozróżnia dźwięki przyrody i otoczenia. 

3. Słucha ciszy. 

4. Słucha krótkich utworów muzyki poważnej podczas relaksacji. 

5. Słucha piosenek z tekstem o treści zrozumiałej dla siebie, ilustrowanych 

zabawką, obrazkiem. 

6. Słucha muzyki instrumentalnej na żywo. 

7. Uczestniczy w organizowanych w przedszkolu koncertach muzycznych. 

(ok. 10 min) 

 

  

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Rozpoznaje głosy swoich kolegów. 

2. Słucha ciszy. 

3. Słucha utworów muzyki poważnej podczas relaksacji, odpoczynku.  

4. Rozpoznaje znane piosenki po nuconej melodii lub granej na instrumencie 

melodycznym. 

5. Słucha muzyki na żywo: 

- śpiewanej przez nauczycielkę z tekstem ilustrowanym zabawka lub 

obrazkiem 
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- muzyki instrumentalnej o charakterze ilustracyjnym 

6. Uczestniczy w przedszkolnych koncertach muzycznych. 

7. Wie, jak należy zachować się podczas koncertu. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Aktywnie słucha muzyki poprzez ciekawe zabawy i ćwiczenia. 

2. Rozpoznaje głosy instrumentów, ptaków, zwierząt, pojazdów, także z 

nagrań dźwiękowych. 

3. Wysłuchuje i określa kierunek, z którego dochodzi głos. 

4. Słucha muzyki poważnej, którą ilustruje ruchem.  

5. Słucha dźwięków w rejestrze niski- średni- wysoki skali instrumentu 

muzycznego. 

6. Wsłuchuje się w słabe dźwięki. 

7. Słucha piosenek śpiewanych przez nauczycielkę.  

8. Słucha utworów muzyki instrumentalnej, w tym utworów muzyki 

klasycznej, granej na żywo. 

9. Słucha muzyki odtwarzanej mechanicznie. 

10. Z uwagą i skupieniu słucha utworów muzyki poważnej 

11. Aktywnie uczestniczy w słuchaniu koncertów muzycznych, w tym 

muzyki klasycznej, w przedszkolu. 

12. Zachowuje się odpowiednio podczas koncertu. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Słucha i rozpoznaje dźwięki z otoczenia. 

2. Uczestniczy w zabawach rozwijających pamięć muzyczną: 

- słucha i podaje liczby dźwięków 

- określa „gęstości” dźwięków 

- powtarza kilka dźwięków następujących po sobie 

- powtarza głosem kilka dźwięków zagranym na instrumencie melodycznym 

3. Potrafi rozwiązać zagadki muzyczne. 

4. Uczestniczy w organizowanych koncertach muzycznych, w tym muzyki 

klasycznej. 
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4.9 WYCHOWANIE PLASTYCZNE 

 

Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne 

 
 

PRZEJAWIA ZAINTERESOWANIE WYBRANYMI ZABYTKAMI I 

DZIEŁAMI SZTUKI ORAZ TRADYCJAMI I OBRZĘDAMI 

LUDOWYMI SWOJEGO REGIONU 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Obserwuje zachowania ludzi w najbliższym otoczeniu podczas 

przygotowań do oficjalnych świat państwowych, religijnych. 

2. Słucha opowiadań, wierszy, bajek, piosenek, nawiązujących do aktualnie 

obchodzonych świąt. 

3. Uczy się wierszy związanych z aktualnie obchodzonymi świętami. 

4. Ogląda postacie w strojach ludowych i najbardziej typowych wytworów 

sztuki ludowej swojego regionu. 

5. Wykonuje prace plastyczne tematycznie związane z obchodzonymi 

świętami. 

6. Uczestniczy w wybranych obrzędach ludowych organizowanych w 

środowisku lokalnym. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Poznaje elementy ludowej sztuki zdobniczej własnego regionu w 

powiązaniu z obchodzonymi świętami.  

2. Podejmuje próby naśladowania twórczości plastycznej, ornamentów 

zdobniczych występujących w sztuce ludowej własnego regionu. 

3. Słucha i uczy się okolicznościowych wierszy i piosenek związanych z 

obchodzonymi świętami. 

4. Poznaje przysłowia ludowe nawiązujące do aktualnych wydarzeń i 

sytuacji, pór roku. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Słucha legend i podań związanych z wybranymi obrzędami obecnymi w 

środowisku lokalnym. 
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2. Uczestniczy w przedstawieniach, pokazach z udziałem zespołów 

ludowych. 

3. Rozpoznaje, określa cechy charakterystyczne regionalnego stroju 

ludowego. 

4. Włącza się do przygotowań świątecznych. 

5. Interesuje się sposobami świętowania w rodzinach. 

6. Poznaje gwarę ludową z różnych regionów Polski. 

7. Rozumie przysłowia ludowe. 

8. Odwiedza skanseny, regionalne muzea. 

9. Ogląda różne eksponaty, poznaje ich przeznaczenie i związek z ludowymi 

tradycjami i obrzędami.  

10. Ozdabia gotowe przedmioty ornamentami najczęściej spotykanymi w 

swoim regionie. 

11. Pomaga zorganizować kącik ludowy własnego regionu. 

12. Poznaje obrzędy ludowe o zasięgu ogólnopolskim. 

13. Współtworzy teatrzyki i inscenizacje nawiązujące do obchodzonych świąt 

z wykorzystaniem tekstów i akcesoriów ludowych. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Poznaje kilka regionów Polski- stroje ludowe, sztuka użytkowa i 

zdobnicza, elementy architektury, regionalna mowa i literatura, tańce i 

muzyka.  

2. Wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem wzorów i ornamentów 

ludowych charakterystycznych dla różnych regionów Polski. 

3. Rozpoznaje kilka rodzajów strojów ludowych. 

4. Bierze udział w spotkaniach z twórcami ludowymi. 

5. Poznaje narzędzia, materiały i sposoby wykonywania przedmiotów 

codziennego użytku i sztuki ludowej. 

 

 

UMIE WYPOWIADAĆ SIĘ W RÓZNYCH TECHNIKACH 

PLASTYCZNYCH I PRZY UZYCIU ELEMENTARNYCH ŚRODKÓW 

WYRAZU W POSTACI PROSTYCH KOMPOZYCJI I FORM 

KONSTRUKCYJNYCH 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Uczy się prawidłowo trzymać narzędzie malarskie i rysunkowe. 

2. Tworzy prace plastyczne na dowolnie zaproponowane tematy. 

3. Maluje farbami kryjącymi – farby plakatowe, klejowe 
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4. Tworzy kompozycje za pomocą odbijania. 

5. Rysuje kredkami świecowymi, kredą, patykiem na ziemi. 

6. Tworzy własne kompozycje. 

7. Lepi z gliny, masy solnej i papierowej. 

8. Tworzy kilkuelementową kompozycję z materiału przyrodniczego. 

9. Nakleja na karton gotowe elementy. 

10. Poznaje właściwości papieru. 

11. Podejmuje próby składania kartki w dowolny sposób. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Porównuje kolory ze znanymi rzeczami. 

2. Stara się określić swój stosunek emocjonalny do barwy. 

3. Wykorzystuje szerszą paletę barw podczas malowania. 

4. Podejmuje próby mieszania kolorów i nazywania ich. 

5. Wykorzystuje różne powierzchnie malarskie pod względem wielkości i 

faktury. 

6. Stara się regulować nacisk dłoni i palców ( napięcie mięśniowe) podczas 

rysowania kredkami i grubymi flamastrami. 

7. Podejmuje próby tworzenia kompozycji rytmicznych przy pomocy 

stemplowania. 

8. Podejmuje próby wypełnienia konturów farbą, kredką, węglem 

drzewnym. 

9. Podejmuje próby kalkowania wyrazistych obrazów przy użyciu kalki 

technicznej. 

10.  Wydziera określone kształty z różnego rodzaju papieru. 

11. Tworzy własne kompozycje abstrakcyjne. 

12. Podejmuje próby ciecia papieru nożyczkami. 

13. Tworzy kompozycje płaskie (z kolorowego papieru, materiału 

przyrodniczego), przestrzenne i półprzestrzenne ( z gliny, masy solnej, 

plasteliny, materiału przyrodniczego). 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Podejmuje próby malowania farbami akrylowymi ( malowanie plam, 

malowanie tła do prac wykonanych w innej technice) 

2. Maluje farbami kryjącymi z wykorzystaniem pełnej gamy kolorów. 

3. Maluje różnymi narzędziami: pędzlem, patykiem, gąbką, szczoteczka do 

zębów.  

4. Rysuje kredkami świecowymi, świecą białą lub kolorową i 

zamalowywuje rysunek farba akrylową. 
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5. Rysuje kredkami ołówkowymi. 

6. Kalkuje wybrane obrazy przez kalkę techniczną. 

7. Koloruje. 

8. Komponuje formy witrażowe. 

9. Maluje farbkami akwarelowymi. 

10. Rysuje. 

11. Stempluje. 

12. Składa papier według wzoru. 

13. Tworzy kolory pochodne z barw podstawowych. 

14. Tworzy walory barw przez dodanie bieli lub czerni. 

15. Tworzy kompozycje rytmiczne, symetrycznych 

16. Tworzy kompozycje rytmiczne z wykorzystaniem stempli. 

17. Wydziera zamierzone kształty z różnego rodzaju papierów. 

18. Sprawnie posługuje się nożyczkami. 

19. Wycina dowolne kształty. 

20. Tnie po linii prostej lub krzywej o nieskąplikowanym kształcie. 

21. Stosuje różne techniki plastyczne. 

22. Konstruuje półprzestrzenne i przestrzenne formy papieru przez zginanie, 

sklejanie. 

23.  Tworzy prace przestrzenne i płaskie z plasteliny. 

24. Podejmuje próby wykonywania prac plastycznych z plasteliny.  

25. Wykonuje plastyczne prace zespołowe.  

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Rysuje kredkami ołówkowymi. 

2. Maluje i odbija przez złożenie kartonu. 

3. Projektuje i wykonuje elementy dekoracji przedszkolnych. 

4. Stosuje techniki graficzne. 

5. Maluje, rysuje na różnego rodzaju powierzchniach. 

6. Wycina skomplikowane kształty. 

 

 

WYKAZUJE ZAINTERESOWANIE MALARSTWEM, RZEŹBĄ I 

ARCHITEKTURĄ 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Ogląda obrazy i reprodukcje o bliskich tematach. 

2. Analizuje reprodukcje malarskie z nauczycielką pod katem kolorystyki. 

3. Ogląda rzeźby i fotografikę artystyczną. 
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4. Zwraca uwagę na budowle podczas spacerów i wycieczek. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie:  

1. Ogląda zdjęcia artystyczne. 

2. Analizuje treści przekazywane przez dzieła plastyczne pod katem ujęcia 

tematu. 

3. Ogląda rzeźby, wytworzy sztuki ludowej. 

4. Odwiedza pobliskie galerie, ogląda piękne przedmioty. 

5. Zwraca uwagę na budowle o różnej konstrukcji architektonicznej. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Ogląda dzieła plastyczne znanych twórców. 

2. Analizuje treści przekazywane przez dzieła plastyczne ( wykorzystane 

techniki, rozplanowanie, sposób ujęcia tematu). 

3. Odwiedza galerie, wystawy, muzea. 

4. Ogląda albumy z piękną architekturą i wspaniałymi ogrodami.  

5. Ogląda tematyczne wystawy organizowanych dla dzieci przez muzea, 

lokalne ośrodki kultury. 

6. Poznaje najsłynniejsze dzieła w dziedzinie sztuk plastycznych. 

7. Poznaje niektórych autorów sztuk plastycznych 

  

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Ogląda albumy dzieł plastycznych znanych twórców. 

2. Wypowiada się na temat oglądanych albumów z piękną architekturą i 

wspaniałymi ogrodami. 

3. Podejmuje próby stworzenia własnych albumów tematycznych.  
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4.10 TECHNIKA 

 

 
Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowań technicznych. 

 
 

WZNOSI KONSTRUKCJE Z KLOCKÓW I TWORZY KOMPOZYCJE 

Z RÓŻNORODNYCH MATERIAŁÓW, MA POCZUCIE SPRAWSTWA 

I ODCZUWA RADOSĆ Z WYKONANEJ PRACY 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Bierze udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych. 

2. Buduje z drewnianych klocków. 

3. Nabywa doświadczenia i eksperymentuje poprzez łączenie dużych 

klocków plastikowych. 

4. Eksperymentuje materiałem przyrodniczym poprzez badanie twardości, 

kruchości, ciężaru, plastyczności, spoistości, itp. 

5. Podejmuje próby składania papieru na pół.  

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Bierze udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych. 

2. Wznosi konstrukcje poziome i pionowe z klocków drewnianych, z 

zachowaniem zasad równowagi ( np. wysokie wieże, długie pociągi, 

garaże).  

3. Wznosi budowle z klocków o różnym sposobie łączenia. 

4. Obserwuje tworzenie coraz bardziej złożonych konstrukcji z klocków. 

5. Uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych wg własnych pomysłów. 

6. Potrafi łączyć i rozłączać plastikowe klocki. 

7. Nazywa swoje budowle, opowiada o nich i wykorzystuje do dalszej 

zabawy. 

8. Tworzy kompozycje z piasku, bada jego właściwości. 

9. Potrafi stworzyć kółka z pasków papieru. 

10. Podejmuje próby montowania, składania i budowania z gotowych 

elementów z podanego wzoru. 
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Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Wykonuje prace budowlano- konstrukcyjne z wykorzystaniem 

różnorodnych klocków i nietypowych materiałów. 

2. Podejmuje prace zespołowe przy różnego rodzaju konstrukcjach ( m.in.: 

figurki zwierząt, ludzi, scenki rodzajowe, makiety). 

3. Zapoznaje się ze sposobami łączenia różnych materiałów. 

4. Samodzielnie tworzy coraz bardziej złożone konstrukcje z klocków.  

5. Podejmuje próby współdziałania w planowaniu i wznoszeniu budowli. 

6. Tworzy różne budowle z piasku ( trasy komunikacyjne, zamki). 

7. Buduje z mebli, koców i pudełek kartonowych.  

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1.Składa papier według określonego wzoru – wykonuje różne składanki 

papierowe.  

2. Wykonuje ulepianki z plasteliny, masy solnej, gliny. 

 

 

 

UŻYWA WŁAŚCIWIE PROSTYCH NARZĘDZI PODCZAS 

MAJSTERKOWANIA 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Wykorzystuje w zabawach tematycznych zabawki imitujące różne 

narzędzia i przybory. 

2. Rozróżnianie i nazywanie przedmiotów codziennego użytku i określanie 

ich przeznaczenia 

3. Uczy się prawidłowo trzymać nożyczki. 

4. Zna zasady bezpiecznego posługiwania się nożyczkami. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Obserwuje  i podejmuje próby pomocy w naprawianiu zabawek i sprzętu. 

2. Uczy się posługiwania podstawowymi narzędziami (nożyczki, 

temperówka, igła) i materiałami (papier ścierny, klej, farba). 
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Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Posługiwanie się podstawowymi narzędziami i materiałami. 

2. Towarzyszy dorosłemu w pracach domowych.  

3. Posługuje się wagą i zegarkiem. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Potrafi posługiwać się narzędziami przydatnymi w gospodarstwie 

domowym. 

2. Z pomocą konstruuje np. karmnik dla ptaków. 

3. Jest w stanie złożyć model samolotu, statku z dużych elementów wg 

wzoru. 

 

 

INTERESUJE SIĘ NARZĘDZIAMI TECHNICZNYMI, PRÓBUJE 

ROZUMIEĆ, JAK ONE DZIAŁAJĄ I ZACHOWUJE OSTROŻNOŚĆ 

PRZY KORZYSTANIU Z NICH 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Obserwuje, jak dorośli posługują się różnymi narzędziami i urządzeniami 

ułatwiającymi codzienne życie. 

2. Przestrzega zakaz samodzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych, 

włączania i wyłączania z sieci, dotykania gniazdek elektrycznych. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Obsługuje, w obecności dorosłych, proste urządzenia techniczne – radio, 

magnetofon i inne urządzenia elektryczne. 

2. Rozumie siłę prądu elektrycznego i zagrożenia płynące z jego strony. 

3. Ogląda urządzenia, maszyny i pojazdy działające dzięki energii 

elektrycznej. 

4. Rozróżniania urządzenia ułatwiające ludziom pracę i służących im do 

rozrywki. 

5. Obserwuje pracę ludzi w najbliższym otoczeniu- zwraca uwagę na 

podstawowe czynności, narzędzia, charakterystyczny ubiór. 

 

 

 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 62 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Poznaje działanie i sposoby wykorzystania urządzeń mechanicznych i 

elektrycznych w gospodarstwie domowym. 

2. Dokładnie poznaje niektóre narzędzia przydatne w różnych zawodach. 

3. Wie, jak działają niektóre proste urządzenia techniczne. 

4. Zachowuje ostrożność przy korzystaniu z urządzeń technicznych. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Poznaje pracę w zakładach produkcyjnych wykorzystujących roboty i 

inne urządzenia elektroniczne. 

2. Poznaje urządzenia techniczne wykorzystywane w codziennym życiu. 
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4.11 ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE 

 

 

Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w 

unikaniu zagrożeń. 

 
 

ROZPOZNAJE I NAZYWA ZJAWISKA ATMOSFERYCZNE DLA 

POSZCZEGÓLNYCH PÓR ROKU; PODEJMUJE ROZSĄDNE 

DECYZJE I NIE NARAŻA SIĘ NA NIEBEZPIECZEŃSTWO 

WYNIKAJACE Z POGODY 

 

KONIEC LATA I JESIEŃ 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Obserwuje pogodę i zjawiska i atmosferyczne w ogrodzie przedszkolnym 

i w najbliższym otoczeniu, charakterystyczne dla końca lata, 

zwiastujących jesień i typowe dla jesieni. 

 coraz chłodniejsze dni, obniżanie się temperatury 

 mgły jesienne 

 padający deszcz, wygląd w wielkość kropli deszczu, słuchanie 

padającego deszczu, przeglądanie się w kałużach 

 wiatr, obserwowanie i odczuwanie siły wiatru 

 chmury na niebie, wielkość, kształt, zmiany koloru nieba w 

zależności od pogody 

2. Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla końca 

lata, typowej jesieni: deszcz, wiatr, kałuże, błoto itp.  

3. Obserwuje słońce, gwiazdy, niebo. 

4. Obserwuje ruch, kierunek i siłę powietrza. 

5. Ogląda proste kalendarze pogody obrazujące przemienność dnia i nocy. 

6. Podejmuje próby prowadzenia kalendarza zmienności dnia i nocy. 

7. Rozumie symbolikę kalendarza dnia i nocy. 

8. Obserwuje nauczyciela mierzącego temperaturę otoczenia. Wie, co to 

znaczy, że jest wysoka i niska temperatura.  

9. Eksperymentuje w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych 

dla tej pory roku: 

 poznaje właściwości powietrza m.in.. poprzez wdychanie i 

wydychanie powietrza, dmuchanie na kartki papieru, , wykorzystanie 

wiatraczków 

 obserwuje i słucha deszczu 
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Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Obserwuje zmiany zachodzące w pogodzie i wiąże te zmiany z aktualną 

porą roku. Zmiana pogody i temperatury, coraz mniej słońca, częste 

opady deszczu, obserwowanie siły wiatru i jej skutków. 

2. Określa zjawiska atmosferyczne i pogodę charakterystyczną dla końca 

lata i typowej jesieni: często pada deszcz, wieje coraz silniejszy wiatr, 

chłodno, wilgotno, mgła… 

3. Wiąże zjawiska atmosferyczne i pogodę z aktualną roku.  

4. Poznaje dalsze właściwości powietrza np. gromadzenie i jego cel. 

5. Okresowo prowadzi kalendarz pogody. 

6. Zapoznaje się z niektórymi symbolami oznaczającymi pogodę.  

7. Tworzy razem z nauczycielką okresowe kalendarze pogody.  

8. Kojarzy pomiar temperatury z odczuciem ciepła i zimna. 

9. Wie, że podczas bardzo ciepłych dni należy zakładać okrycie głowy. 

10.  Poznaje specyfikę burzy w mieście i na wsi. 

11.  Zna niebezpieczeństwa wynikające z burzowej pogody. 

12. Eksperymentuje w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych 

dla danej pory roku- zbiera deszczówkę, mierzy jej poziom, przed i po 

opadach, porównuje ją z wodą z kranu, obserwuje kałuże. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Obserwuje zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku: 

2. Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla końca 

lata, jesieni: pogodne dni, ranki, wieczory chłodne, coraz mroczniej i 

smutniej, bardzo chłodno, zimno, często pada zimny deszcz, coraz 

dłuższa noc itp. 

3. Obserwuje siłę i kierunek wiatru. 

4. Prowadzi kalendarz pogody. 

5. Zna symbole określające pogodę. 

6. W kalendarzach pogody oznacza pogodę w sposób umowny. 

7. Zna składniki pogody końca lata i jesieni. 

8. Wie, na podstawie, jakich zjawisk i cech można przewidzieć pogodę. 

9. Nie naraża się na niebezpieczeństwo podczas burz. 

10. Wie, jak należy się zachować podczas burzy. 

11. Wie, jak należy się zachować podczas silnego wiatru. 

12. Dostrzega pozytywne i negatywne skutki działania promieni słonecznych. 

13. Wie, jak należy zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami działania 

promieni słonecznych.  

14. Rozumie znaczenie powietrza w życiu człowieka. 
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15. Eksperymentuje poprzez określanie siły i kierunku powietrza za pomocą 

wiatraczka. 

16. Uczestniczy w wycieczce do stacji meteorologicznej.  

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Obserwuje przyrodę jesienią i dzieli się swoimi spostrzeżeniami i   

     przeżyciami. 

2. Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla końca 

lata i jesieni, mżawka, szron, nocne i ranne przymrozki, jesienna szaruga, 

szary świat, szybki zmrok, obniżanie się temperatury. 

3. Dostrzega logikę w zmianach atmosferycznych związanych z końcem lata 

i nadejściem jesieni. 

4. Zna przyrządy służące do pomiaru siły wiatru, ilości deszczu i 

temperatury. 

 

ZIMA 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Obserwuje pogodę w okresie zimy.. 

2. Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne  charakterystyczne dla zimy: 

śnieg, mróz, zimno, bardzo zimno, wiatr. 

3. Eksperymentuje w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych 

dla zimy- poznanie właściwości śniegu i lodu w czasie zabawy; topienie 

śniegu. 

4. Stara się ubierać cieplej. 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Obserwuje zmiany pogody, temperatury. 

2. Dostrzega i nazywa zjawisk atmosferycznych charakterystyczne dla zimy 

i wiąże te zjawiska z aktualną porą roku: duży mróz, mały mróz, często 

padający śnieg lub śnieg z deszczem, wiejący wiatr, ślisko…  

3. Obserwuje zjawiska: topnienia śniegu, lodu i sopli lodowych… 

4. Okresowo prowadzi kalendarz pogody. 

5. Ubiera się ciepło w zimowe dni. 

6. Dostrzega różnice miedzy temperaturą w mieszkaniu, pomieszczeniu i na 

zewnątrz (zdaje sobie sprawę z ogrzewania pomieszczeń zimą). 

7. Eksperymentuje w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych 

dla zimy- zamrażanie wody ( zmiany stanu wody pod wpływem zmiany 
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temperatury), poznawanie zmienionych właściwości śniegu w czasie 

zabawy ( suchy lub mokry). 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Dostrzeganie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych 

dla zimy: często pada śnieg, lub śnieg z deszczem, hula mroźny wiatr, 

lekki mróz, silny mróz, długie noce, krótkie dni. 

2. Dostrzega zależność długości dnia od pory roku. 

3. Prowadzi kalendarz pogody. 

4. Rozumienie potrzebę ogrzewania mieszkań. 

5. Rozumie konieczność ciepłego ubierania się w czasie zimy. 

6. Wie, jak należy się zachować podczas tęgich mrozów na zamarzniętych 

zbiornikach wodnych. 

8. Eksperymentuje w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych 

dla zimy-  oglądanie przez szkło powiększające płatków śniegu, 

porównywanie ich wielkości i kształtów; wykonuje samodzielne 

doświadczenia z zamarzaniem wody i topieniem śniegu. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferycznych charakterystycznych dla 

zimy: odwilż, gołoledź, szadź, zamieć, jaskrawe słonce, siarczysty mróz, 

tęgi mróz, ślizgawica, kra, coraz niższa temperatura. 

2. Eksperymentuje w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych 

dla zimy- obserwowanie skali na termometrze, odczytywanie 

temperatury, określanie temperatury powyżej, poniżej zera, próby 

przewidywania pogody w zależności od temperatury i obserwowanych 

zmian w przyrodzie. 

3. Obserwuje zmiany konsystencji ziemi w zależności od temperatury. 

4. Obserwuje rozbijanie lodu.  

 

 

WIOSNA I POCZĄTEK LATA 

 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 

przedwiośnia, wiosny i początku lata: śnieg topnieje, ciepło, gorąco, 

świeci słońce, wiatr, deszcz, kałuże, błoto. 
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2. Eksperymentuje w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych 

dla przedwiośnia, wiosny i początku lata: parowanie wody- zmiana stanu 

wody w zależności od temperatury (np. obserwacja wysychających 

kałuż). 

 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 

przedwiośnia, wiosny i początku lata: coraz cieplej, coraz więcej słońca, 

wieje ciepły wiatr, pada deszcz ze śniegiem lub deszcz. 

2. Wiąże zmiany tych zjawisk atmosferycznych z aktualną porą roku. 

3. Podejmuje próby prowadzenia kalendarza pogody. 

4. Respektuje siłę wiatru podczas przebywania na dworze. 

5. Dowiaduje się, kiedy powietrze jest brudne i co je oczyszcza. 

6. Eksperymentuje w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych 

dla przedwiośnia, wiosny i początku lata: poznaje zmienne właściwości 

piasku w zależności od pogody.  

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferycznych charakterystycznych dla 

przedwiośnia, wiosny i początku lata: odwilż, roztopy, coraz dłuższe dni, 

coraz cieplejsze ranki, wieczory chłodne, słonce grzeje coraz mocniej, 

często wieje już ciepły wiatr itp. 

2. Dostrzega zależność temperatury od pory roku. 

3. Samodzielnie prowadzi kalendarz pogody i zaznacza jej symbole 

4. Odczytuje temperaturę z termometru. 

5. Dostrzega związki i zależności między powietrzem a zjawiskami 

atmosferycznymi takimi jak wędrówka chmur, burza, wiatr, huragan, 

trąba powietrzna. 

6. Wskazuje niszczący wpływ powietrza na życie przyrody (huragan, halny, 

tornado, trąba powietrza). 

7. Nie naraża się na niebezpieczeństwo podczas upalnych dni. 

8. Wie, jak należy się zachować w upalne dni: nakrycie głowy, nie 

wychodzenie na zewnątrz w określonych godzinach, stosowanie filtrów w 

kremie itp. 

9. Eksperymentuje w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych 

dla przedwiośnia, wiosny i początku lata: wpływ wody i silnego 

nasłonecznienia na stan gleby.  
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Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Dostrzega i nazywa zjawiska atmosferycznych charakterystycznych dla 

przedwiośnia, wiosny i początku lata: niebo ciemnoszare, zasnute 

chmurami, lub błękitniejące, płynące obłoki, zmienna pogoda, coraz 

wyższa temperatura itp. 

2. Poznaje urządzenia wykorzystujące wiatr (elektrownie wiatrowe) i 

powietrze (odkurzacz, suszarki, opona). 

3. Wyszukuje informacje związane z zawodami ludzi wykorzystujących w 

swojej pracy powietrze (lotnik, żeglarz). 

4. Eksperymentuje w celu uchwycenia zmian atmosferycznych typowych 

dla przedwiośnia, wiosny i początku lata. 

 

 

WIE, O CZYM MÓWI OSOBA ZAPOWIADAJĄCA POGODĘ W 

RADIU I W TELEWIZJI; STOSUJE SIĘ DO PODAWANYCH 

INFORMACJI W MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI 

 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Ogląda prognozę pogody w TV. 

2. Potrafi wymienić cechy charakterystyczne pogody. 

3. Podejmuje próbę planowej obserwacji pogody. 

 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Słucha prognozę pogody w radiu. 

2. Potrafi przeanalizować wysłuchaną pogodę. 

3.  Rozpoznaje symbole określające pogodę. 

4. Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne.  

5. Podejmuje próbę doboru odpowiedniego stroju do aktualnej pogody. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5, 6- letnie: 

1. Rozumie o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i telewizji. 

2. Potrafi przekazać informację o pogodzie na podstawie wysłuchanej 

prognozy. 

3. Właściwie odczytuje ważniejsze symbole umieszczone na mapach 

pogody. 

4. Umie się samodzielnie ubrać stosownie do pogody. 
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5. Wie, kto to jest meteorolog. 

6. Wie, na jakiej podstawie można prognozować pogodę. 
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5.12 PRZYRODA 

 

 

Wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt. 

 

 

WYMIENIA ROŚLINY I ZWIERZĘTA ŻYJACE W RÓŻNYCH 

ŚRODOWISKACH PRZYRODNICZYCH 

 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Poznaje wybrane rośliny doniczkowe np. paproć, pelargonia. 

2. Potrafi nazwać rośliny doniczkowe. 

3. Nazywa podobieństwa i różnice w wyglądzie kwiatów. 

4. Rozpoznaje niektóre rośliny po liściach lub owocach np. jarzębina, 

kasztanowiec. 

5. Poznaje zwierzęta hodowane w domu, przez człowieka. 

6. Poznaje zwierzęta hodowane w gospodarstwie domowym. 

7. Nazywa te zwierzęta, wie, jak wyglądają, jak się poruszają i odżywiają. 

8. Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku- ptaki. 

9. Rozpoznaje głosy wydawane przez poznane zwierzęta.  

 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Nabywa opiekuńczy stosunek do roślin poprzez samodzielne 

pielęgnowanie. 

2. Poznaje rośliny z różnych ekosystemów dostępnych bezpośredniej 

obserwacji m.in.: lesie, parku, polu. 

3. Nazywa niektóre drzewa znajdujące się w najbliższym otoczeniu 

przedszkola, rozpoznawalnych po charakterystycznych liściach np. dąb, 

klon. 

4. Rozpoznaje i nazywa kwiaty znajdujących się w ogrodzie lub najbliższym 

otoczeniu przedszkola np. astry. 

5. Potrafi wyróżnić części roślin – łodyga, liście, kwiat, owoc, korzeń. 

6. Wyodrębnia części jadalne na przykładzie konkretnej rośliny.  

7. Rozróżnia i nazywa warzywa i owoce rosnące w Polsce. 

8. Nazywa drzewa owocowe, rozpoznaje je po kwiatach.  

9. Obserwuje zwierzęta i ich potrzeby oraz pracę człowieka związaną z 

hodowlą zwierząt w gospodarstwie domowym. 

10. Poznaje zwierzęta żyjące w ekosystemach dostępnych bezpośredniej 

obserwacji np. lesie, parku, polu. 
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11. Nazywa te zwierzęta. 

12. Zna ich charakterystyczny wygląd, sposób poruszania się i odżywiania, 

potrzeby tych zwierząt i konieczność zaspakajania potrzeb zwierzęcych 

przez człowieka. 

13. Nabywa opiekuńczy i odpowiedzialny stosunek do zwierząt. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Nazywa roślinność charakterystyczną dla innych krajów.  

2. Poznaje nazwy niektórych egzotycznych roślin. 

3. Odwiedza palmiarnię. 

4. Rozróżnia i nazywa warzywa i owoce egzotyczne. 

5. Poznaje różnice w smaku, wyglądzie i zapachu różnych owoców i 

warzyw.  

6. Dostrzega różnice w wyglądzie, sposobie przechowywania i spożywania 

owoców krajowych i zagranicznych. 

7. Sporządzanie sałatek warzywnych i owocowych. 

8. Rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowane w ogrodach zoologicznych. 

9. Poznaje zwierzęta chronione.  

10. Zna ich charakterystyczny wygląd, sposób poruszania się i odżywiania, 

potrzeby tych zwierząt. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Rozpoznaje i nazywa  owoce mórz i oceanów. 

2. Poznaje i nazywa ekosystemów dalszych: morze, góry, ocean. 

3. Poznawanie świata zwierząt, rozróżnianie i nazywanie wybranych 

przedstawicieli gatunków zwierząt i warunków ich życia w wybranych 

ekosystemach. 

4. Odkrywanie zależności w ekosystemach (np. spulchnianie gleby przez 

dżdżownicę, niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez 

owady). 

 

 

WIE, JAKIE WARUNKI SĄ POTERZEBNE DO ROZWOJU 

ZWIERZĄT I WZROSTU ROŚLIN 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Rozumie konieczność systematycznego podlewania kwiatów. 
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2. Rozumie znaczenie słońca dla istot żywych. 

3. Powstrzymuje się od niepotrzebnego zrywania roślin, nie niszczenia 

drobnych zwierząt takich jak mrówki itp. 

 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Wie, dlaczego trzeba podlewać kwiaty i usuwać zeschłe liście. 

2. Uświadamianie znaczenia powietrza dla roślin, zwierząt i człowieka. 

3.  Poznaje rolę zwierząt w życiu człowieka: zwierzę jako przyjaciel i 

obrońca, jako siła robocza, jako źródło pożywienia i surowców. 

4. Poznaje rolę roślin w życiu człowieka: rośliny jako źródło tlenu, 

pożywienia, substancji leczniczych, surowców przemysłowych. 

5. Dostrzega zależność człowieka od świata przyrody: człowiek, korzystając 

z różnych środowisk przyrodniczych, potrafi je utrzymywać i 

pielęgnować (np. pomoc zwierzętom zimą, dokarmianie, lecznice dla 

zwierząt); marnotrawić i oszczędzać (bezmyślnie wycinać lasy, wypalać 

trawy, oszczędzać, np. drewno, prąd elektryczny); być odpowiedzialnym i 

niszczyć (sadzić i wyrąbywać lasy), bezmyślnie zabijać i leczyć. 

6. Poznaje znaczenia roślin jako źródła świeżego powietrza. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Obserwuje przystosowanie się do życia w określonych warunkach. 

2. Dowiaduje się o idei ruchu ekologicznego i działaniach zmierzających do 

ochrony środowiska, np. zakładanie filtrów przemysłowych, używanie 

nawozów naturalnych, utylizacja śmieci, oczyszczanie ścieków. 

3. Poznaje stworzone przez człowieka rezerwatów, parków krajobrazowych 

i narodowych. Poznaje ich funkcje i znaczenie. 

4. Uczy się myślenia w kategoriach zależności: przyrody i środowiska, 

świata roślin, zwierząt, człowieka i rzeczy.  

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Poznanie skutków nadmiaru opadów dla hodowanych przez człowieka 

roślin. 

2. Rozumie konieczność nawożenia roślin. 
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POTRAFI WYMIENIĆ ZMIANY ZACHODZĄCE W ŻYCIU ROŚLIN 

I ZWIERZĄT W KOLEJNYCH PORACH ROKU; WIE, W JAKI 

SPOSÓB CZŁOWIEK MOŻE JE CHRONIĆ I POMÓC 

 

 

KONIEC LATA, JESIEŃ 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Obserwuje, jakie zmiany zachodzą w życiu roślin: zmiana koloru liści, 

spadające liście, różnice w wielkości i barwie roślin. 

2. Rozróżnia i nazywa wybrane owoce i warzywa ( rosnące w Polsce). 

Rozpoznaje je za pomocą zmysłów. 

3. Obserwuje rośliny występujące w najbliższym otoczeniu. 

4. Zbiera „ skarby” do kącika przyrody – kasztany, liście. 

5. Bawi się liśćmi: suszy je, kruszy, porównuje suche liście ze świeżymi, 

dostrzega różnice w wyglądzie.  

6. Wie, że niektóre zwierzęta przygotowują się do  snu zimowego np. jeż i 

wiewiórka. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Obserwuje, zmiany zachodzące w wyglądzie roślin: żółkną, opadają, 

usychają, więdną, niektóre rośliny wydają owoce i usychają np. pomidor 

2. Obserwowanie prac jesiennych w polu i ogrodzie, wykorzystywane 

narzędzia, zbieranie plonów. 

3. Rozumie potrzebę hodowania roślin niezbędnych w pożywieniu 

człowieka. 

4. Rozumie potrzebę gromadzenia zapasów na zimę. 

5. Obserwuje zmiany w wyglądzie zwierząt np. ptaki się pierzą, sierść 

zwierząt domowych staje się bardziej puszysta… 

6. Poznaje przygotowywania do zimy wybranych zwierząt np. niedźwiedź, 

lis, zając. 

7. Obserwuje przeloty ptaków. 

8. Poznaje ptaki pozostające u nas na zimę ( np. wrona, kruk) oraz te, które 

odlatują (np. wilga, kukułka, sójka, szpak).  

9. Gromadzi karmę dla ptaków: zbiera owoce i nasiona,  suszy je i 

przechowuje. 

10.  Zbiera nasiona klonu, szyszki i żołędzie.  
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Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Obserwuje usychanie i gnicie roślin. 

2. Rozumie potrzebę uprawiana roślin przez człowieka. 

3. Poznaje pracę człowieka związaną z uprawą roślin. 

4. Wykonuje niektóre prace w ogrodzie: zbieranie plonów, segregowanie, 

przechowywanie w odpowiednich naczyniach, kopanie ziemi w ogródku, 

zabezpieczanie roślin wieloletnich przez zimą, porządkowanie ogrodu 

przed zimą.  

5. Obserwuje zmiany w wyglądzie i zachowaniu zwierząt – przygotowania 

do zimy. 

6. Poznaje sposoby przygotowania się zwierząt do zimy  ( zmiana futra, 

gromadzenie zapasów,  zapadanie w sen). 

7. Poznaje ptaki przylatujące do nas na zimę.  

8. Zbiera skarby do kącika przyrody: owoce grabu, jesionu, dębu – 

wykorzystanie ich do prac plastycznych; owoce i warzywa. 

9. Robienie zapasów na zimę np. kwaszenie kapusty, ogórków. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Rozumie istotę zmian zachodzących zmian i konieczność przystosowania 

się roślin i zwierząt do aktualnej pory roku. 

2. Tworzy albumy z zasuszonymi liśćmi zebranymi wcześniej- 

przyporządkowuje liściom nazwy drzew z jakich pochodzą, oraz łączenie 

owoców z rodzajem liścia.  

3. Obserwuje prace jesienne wykonane w polu. Rozumie potrzebę 

wykonywania tych prac.  

4. Segregowanie zbiorów w kąciku przyrody np. pod względem 

pochodzenia, określonych właściwości. 

5. Przygotowywuje zapasy na zimę- suszenie jabłek, robienie kompotów itp. 

 

 

ZIMA 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Obserwuje rośliny bez liści.  

2. Dokarmia  i dopaja ptaki w czasie zimy.  

3. Obserwuje ptaki podczas dokarmiania. 

4. Poznaje drzewa iglaste znajdujące się w najbliższym otoczeniu.  

5. Dostrzega różnice w wyglądzie drzew liściastych i iglastych.  

6. Zbiera skarby do kącika przyrody – gałązki drzew, kawałki kory itp. 
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Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie zimą – brak roślinności, 

cisza. 

2. Wie, jak należy dbać o zwierzęta leśne w okresie zimy – paśniki. 

3. Systematycznie dokarmia ptaki nasionami i owocami zebranymi jesienią. 

4. Obserwuje ptaki gromadzące się w karmniku, rozpoznaje i nazywa je. 

5. Rozpoznaje i nazywa drzewa iglaste znajdujących się w najbliższym 

otoczeniu, w tym też chronione. 

6. Rozpoznaje ślady pozostawione na śniegu przez zwierzęta. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Obserwuje, jak rośliny i zwierzęta przetrzymują zimę.  

2. Poznaje ochronną rolę śniegu wobec roślin. 

3. Rozumie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania oraz 

dopajania zwierząt zimą, ze względu na trudne warunki bytowania. 

4. Poznanie pracy leśniczego, jej roli i znaczenia. Poznanie narzędzi i 

maszyn wykorzystywanych przez pracowników leśnych. 

5. Zakłada hodowle roślin w sali, w skrzynkach np. rzeżucha, fasola, 

szczypiorek, pietruszka. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Rozumie istotę i konieczność przystosowania się roślin i zwierząt do 

zimy. 

2. Rozumie skutki braku pokrywy śnieżnej i długotrwałych mrozów dla 

świata roślin. 

 

 

WIOSNA I POCZĄTEK LATA 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Obserwuje rośliny wiosną: pojawienie się paków na drzewach i krzewach, 

kiełkowanie niektórych roślin, różnorodność roślin. 

2. Obserwuje wzrost roślin- kiełkowania, pojawienia się paków, kwitnienia. 

3. Poznaje i nazywa niektóre roślin z najbliższego otoczenia np. krokusy, 

tulipany. 
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4. Poznaje rośliny chronione np. zawilec, sasanka. 

5. Towarzyszy nauczycielowi przy sadzeniu roślin na grządki.  

6. Poznaje i nazywa zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku: owady, 

zwierzęta żyjące w stawie ( wygląd, sposób odżywiania i poruszania się). 

 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Obserwuje budzenie się roślin do życia – pojawienia się pąków, kiełków, 

kwiatów, owoców. 

2. Obserwuje prace wiosenne w polu i ogrodzie. 

3. Obserwuje wzrost roślin. 

4. Wyróżnia części nadziemne i podziemne roślin. 

5. Rozumie potrzebę hodowania roślin i potrzebę wykonywania przy nich 

określonych czynności ogrodniczych. 

6. Obserwuje kwitnące drzewa owocowe w najbliższym otoczeniu. 

7. Wykonuje proste prace w ogrodzie m.in.: grabi grządki, sadzi rośliny, 

systematycznie pielęgnuje rośliny. 

8. Obserwuje rozwój gałęzi drzew lub krzewów hodowanych w naczyniach 

z wodą.  

9. Obserwuje zmiany w wyglądzie zwierząt np. lnienie zwierząt. 

10. Poznaje i nazywa wybrane zwierzęta w naturalnym środowisku np.. 

pszczoła, mrówka ( wygląd, sposób poruszania i odżywiania, 

przystosowanie się zwierząt do warunków środowiska). 

11. Obserwuje przelotów ptaków. 

12. Poznaje ptaków powracających do nas wiosną.  

13. Obserwuje budowanych przez ptaki gniazd, opieki nad młodymi. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Obserwuje kiełkowanie, pojawianie się paków i liści, szybki wzrost, 

kwitnienie, pylenie, zakwitanie drzew owocowych… 

2. Poznaje wybrane środowiska przyrodnicze np. łąki, stawu 

(charakterystyczna roślinność, charakterystyczne zwierzęta, zależności 

miedzy światem roślin i zwierząt) 

3. Poznaje i nazywa podstawowych części roślin: łodyga, liście, kwiat, 

owoc, korzeń 

4. Wysiewa nasiona do skrzynek i pielęgnuje rośliny w sali. 

5. Wykonuje niektóre prace w ogrodzie z wykorzystaniem prostych 

narzędzi: kopie, grabi ziemię, przygotowuje zagonki, sieje i sadzi.  

6. Poznaje sposób rozmnażania się ptaków: łączenie się w pary, budowanie 

gniazd, składanie jajek, opieka nad pisklętami. 
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7. Poznaje znaczenie ptaków dla środowiska.  

8. Zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony ptaków.  

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Dzieli się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami na temat zmian 

zachodzących w świecie roślin i zwierząt.  

2. Poznaje przemiany rozwojowe np. od jaja do motyla. 

3. Obserwuje wzrost roślin od nasionka poprzez wszystkie cykle rozwojowe 

do nasienia. 

4. Poznaje poszczególne etapy hodowania roślin. 

5. Potrafi wykonać niezbędne prace w ogrodzie- pomaga młodszym 

kolegom. 
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4.13 EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

 
 

LICZY OBIEKTY I ROZRÓŻNIA BŁĘDNE LICZENIE OD 

POPRAWNEGO 

 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Podejmuje próby przeliczania różnych przedmiotów. 

2. Wyodrębnia przedmioty do liczenia. 

3. Szacuje „ dużo”, „mało”. 

4. Podejmuje próby przeliczania palców. 

 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Przelicza przedmioty w możliwie szerokim zakresie, według własnych 

możliwości umysłowych. 

2. Podejmuje próby liczenia na placach.  

3. Potrafi policzyć przedmioty z zastosowaniem liczebników porządkowych 

w zakresie możliwości dziecka. 

4. Rozumie, że ostatni wymieniony liczebnik oznacza liczbę policzonych 

obiektów.  

5. Liczy palce. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Rozumie, że ilość nie zależy od sposobu liczenia. (Liczy przedmioty 

rozpoczynając od prawej, potem od lewej strony, od początku i od końca. 

Ustala wynik.) 

2. Liczy znikające obiekty i ustala ile ich było ( np. przelicza przedmioty 

wkładane do pudełka). 

3. Liczy obiekty i pokazuje na zbiorach zastępczych ( np. na patyczkach). 

4. Sprawnie liczy. 

5. Rozróżnia błędne liczenie od poprawnego. 

6. Bawi się w sklep, targowisko, by pojąć wymianę w sytuacji kupna i 

sprzedaży według umowy ( np. jeden za jeden, dwa za jeden). 
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Poziom IV  

Dziecko 6 –letnie: 

1. Liczy w szerokim zakresie. 

2. Potrafi liczyć zaczynając od dowolnego miejsca ( 3,4,5…). 

3. Potrafi liczyć na wspak zaczynające od dowolnego miejsca ( 9,8,7…) 

4. Umie wskazać na palcach i liczyć po pięć, dziesięć. 

5. Potrafi bawić się w sytuacje kupna i sprzedaży, wie, ile, za co się 

wymienia i respektuje to.  

 

 

WYZNACZA WYNIK DODAWANIA I ODEJMOWANIA, 

POMAGAJĄC SOBIE LICZENIEM NA PALCACH LUB NA INNYCH 

ZBIORACH ZASTĘPCZYCH 

 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Wie, że po zmianie typu „ dodać” – jest więcej, a po zmianie typu „odjąć” 

jest mniej. 

2. Podejmuje próby ustalania wyniku dodawania i odejmowania (stara się 

przeliczyć przedmioty po dołożeniu kilku i ich zabraniu). 

3. Potrafi rozdać przedmioty w ten sposób, by każdy miał tyle samo.  

 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Potrafi ustalić wynik dodawania i odejmowania. 

2. Dodaje i odejmuje na palcach. 

3. Uczestniczy w sytuacjach zabawowych, które wymagają przeliczania. 

4. Potrafi rozdać przedmioty po jednym lub po dwa. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Potrafi manipulować przedmiotami i ustalić wynik dodawania i 

odejmowania w zakresie 10. 

2. Jest w stanie dodawać i odejmować na palcach lub innych zbiorach w 

zakresie do 10. 

3. Uczestniczy w zabawach wymagających liczenia w zakresie do 10. 

4. Potrafi rozdzielać przedmioty po kilka. 
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Poziom IV  

Dziecko 6 –letnie: 

1. Dodaje i odejmuje w pamięci. 

2. Sprawnie przelicza i rozdziela według umowy. 

3. Uczestniczy w grach sprzyjających opanowaniu umiejętności 

rachunkowych. 

4. Rozpoznaje i rozumie sens cyfr oraz znaków matematycznych. 

5. Potrafi zapisać czynności matematyczne wyrażone zadaniem 

matematycznym z treścią za pomocą cyfr i znaków. 

 

 

USTALA RÓWNOLICZNOŚĆ DWÓCH ZBIORÓW, A TAKŻE 

POSŁUGUJE SIĘ LICZEBNIKAMI PORZĄDKOWYMI 

 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Rozdaje dzieciom różne przedmioty, by miały po jeden np. cukierki. 

 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Ustala równoliczność przez wymianę jeden do jednego 

2. Dostrzega równoliczność w sytuacjach życiowych m.in.: nakrywanie do 

stołu- jeden talerz, jeden kubek, rozdawanie nożyczek – dla każdego 

jedna sztuka itp. 

3. Zauważa równoliczność w zabawach. 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Rozumie sens wymiany. 

2. Respektuje umowy typu: jeden do dwóch, jeden do sześciu w sytuacjach 

kupna i sprzedaży. 

3. Potrafi posegregować przedmioty według kształtu i przeliczyć je w 

każdym zbiorze osobno.  

4. Porównuje liczebności wyodrębnionych zbiorów przez: liczenie i łączenie 

w pary. 

5. Porównuje liczebność dwóch zbiorów i ustala, gdzie jest mniej, gdzie 

więcej, a gdzie tyle samo. 

6. Ustala liczbę elementów w zbiorze przed i po wprowadzeniu zmian typu: 

rozsuwanie, skupianie, wkładanie do naczyń elementów danego zbioru. 

7. Dostrzega równoliczność w sytuacjach życiowych. 
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Poziom IV  

Dziecko 6 –letnie: 

1. Dokonuje wymiany w sytuacji kupna i sprzedaży. 

2. Wnioskuje o stałej liczbie elementów w zbiorze po obserwowalnych 

zmianach sugerujących, ze po zmianie jest ich więcej lub mniej. 

3. Ustala równoliczność dwóch zbiorów na podstawie liczenia elementów 

lub ustawienia ich w pary. 

 

 

ROZRÓŻNIA STRONĘ LEWĄ I PRAWĄ, OKREŚLA KIERUNKI I 

USTALA POŁOZENIE PRZEDMIOTÓW W STOSUNKU DO 

WŁASNEJ OSOBY, A TAKŻE W ODNIESIENIU DO INNYCH 

OBIEKTÓW 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Zdobywa doświadczenia sprzyjające kształtowaniu świadomości 

schematu własnego ciała:  

a) nazywanie i pokazywanie poszczególnych części ciała 

b) poznawanie określeń – tył, góra – dół, bok 

2. Rozumie i stosuje określenie: w przód- w tył, do góry – na dół – 

manipuluje przedmiotami. 

3. Rozumie i stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w 

przestrzeni. Zapoznanie ze słowami: na- pod, wysoko-nisko, za, obok, np. 

porządkując zabawki dzieci ustawiają duże misie na półce małe 

samochody pod półką, a traktor obok półki, itp. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Różnicuje, porównuje i posługuje się określeniami dotyczącymi 

kierunków w przestrzeni: przed siebie-za siebie, w bok, np. w czasie 

zabaw ruchowych rzucanie piłeczki lub woreczka przed siebie, za siebie 

2. Różnicuje, porównuje i posługuje się określeniami dotyczącymi położenia 

przedmiotów w przestrzeni : daleko-blisko, dalej-bliżej, wyżej-niżej. 
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Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Poznaje określenia dotyczące stronności własnego ciała, np. oznaczenie 

prawej ręki jako wiodącej (u dziecka praworęcznego) kropeczką 

zawiązaniem wstążeczki lub nitki ... Pokazuje prawą ręki, nogi, ucha 

(analogiczne postępowanie ze stroną lewą). 

2. Coraz dokładniej porównuje i posługuje się pojęciami dotyczącymi 

kierunków w przestrzeni : w prawo, w lewo. 

3. Posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w 

przestrzeni względem siebie (w odniesieniu do siebie): na prawo-na lewo, 

naprzeciw, np. zabawa „Jak dojść do  celu ?” - dziecko ma zasłonięte 

oczy, a nauczycielka podaje instrukcje słowną umożliwiającą dojście do 

określonego celu. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Prawidłowo posługuje się pojęciami dotyczącymi orientacji w schemacie 

własnego ciała. 

2. Orientuje się w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw (odwrotność 

strony lewej i prawej)  

3. W czasie wycieczki, spaceru określa (wskazuje) prawą, lewą stronę ulicy, 

co znajduje się po prawej-lewej stronie. 

4. Określa kierunki w przestrzeni : w przód-w tył, do góry-na doł, przed 

siebie- za siebie, w bok, w prawo-w lewo, na wprost. 

5. Posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w 

przestrzeni : 

a) na, pod, nad, np. nad stołem wisi lampa, pod stołem leży piłka, na stole 

stoi wazon z kwiatami 

b) wyżej-niżej, np. lampa wisi wyżej, obrazek wisi niżej 

c) między, przy, np. pasta leży przy kubku, mydło leży między gąbką i 

szczoteczką do rąk 

d) na prawo od, na lewo od, wewnątrz, np. na prawo od kubka leży pasta 

do zębów, wewnątrz (w środku) kubka jest woda. 

e) w środku (wewnątrz), na zewnątrz, np. w środku (wewnątrz) pudełka są 

klocki w kształcie koła, na zewnątrz pudełka leżą klocki w kształcie 

trójkąta 

    6. Stosuje zdobyte wiadomości w praktyce: 

 a) określa kierunki z punktu widzenia kolegi (inny układ odniesienia) 

 b) próbuje rysować proste „planów” drogi spaceru  

c) w ogrodzie, na spacerze, wycieczce, zaznacza strzałkami (rysowanie 

kredą, układanie z patyczków, szyszek) drogi, którą należy dojść do 

„ukrytego skarbu”. 
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WIE, NA CZYM POLEGA POMIAR DŁUGOŚCI, I ZNA PROSTE 

SPOSOBY MIERZENIA: KROKAMI, STOPA ZA STOPĄ 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Poznaje w toku zabaw i ćwiczeń określenia długi i krótki. 

2. Dostrzega w czasie zabaw manipulacyjnych różnice długości między 

przedmiotami (zabawkami). 

3. Stosuje określenia: długi-krótki 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Porównuje przedmioty i szacuje, czy są tej samej długości. 

2. Stosuje określenia długi – dłuższy, krótki, krótszy. 

3. Zapoznaje się z możliwością dokonywania pomiarów tzw. „naturalną” 

miarą (np. długość kroku, stopy, rozpiętość palców przy mierzeniu 

łańcucha na choinkę) oraz tzw. „wspólną” miarą (np. może to być 

skakanka, sznurek, klocek, ołówek, patyk. ...), przy pracach na działce, 

budowlach z klocków, zabawach ruchowych. 

 

 

Poziom III 

 Dziecko 5- letnie: 

1. Zdobywa doświadczenia sprzyjających stosowaniu określeń dotyczących 

wielkości przedmiotów (poprzez różnicowanie, porównywanie, 

porządkowanie) według wzrastającej lub malejącej długości, wielkości. 

2. Mierzy długości krokami, stopa za stopą. 

3. Stosuje umiejętność mierzenia w sytuacjach życiowych. 

 

 

Poziom IV 

Dziecko 6 –letnie: 

1. Sprawnie posługuje się (w toku czynności manipulacyjnych, gier i zabaw 

ruchowych) pojęciami dotyczącymi długości: długi, dłuższy, najdłuższy, 

taki sam ... 

2. Doskonali umiejętność w posługiwaniu się „wspólną” miarą, 

porównywanie przedmiotów w odniesieniu do wybranego, stanowiącego 

„wspólną” miarę).  

3. Porównuje i szacuje wielkości dwóch przedmiotów. Ustala, czy są tej 

samej długości. 
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4. Mierzy długość krokami, stopa za stopą, łokciami, dłonią, palcami. 

5. Odmierza długości klockami, patykiem, sznurkiem.  

6. Poznaje narzędzia służące do pomiaru długości: miara krawiecka, 

stolarska, taśma miernicza, linijka szkolna. 

7. Mierzy długości różnych przedmiotów.  

 

 

ZNA STAŁE NASTĘPSTWO DNI I NOCY, PÓR ROKU, DNI 

TYGODNIA, MIESIĘCY W ROKU 

 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Skupia uwagę na szeregach powtarzających się przedmiotach. 

2. Dostrzega to, co się powtarza i kontynuuje rytm poprzez dokładanie 

przedmiotu. 

3. Wysłuchuje rytm i kontynuuje go poprzez: klaskanie, tupanie, stukanie 

itd. 

4. Wysłuchuje rytm w krótkich wyliczankach, wierszykach i opowiadaniach 

z powtarzającym się motywem. 

 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Skupia uwagę na szeregach i wychwytuje powtarzające się układy 

rytmiczne. 

2. Wykonuje ćwiczenia ruchowe z zauważalnym rytmem. 

3. Dostrzega rytm w wypowiedziach słownych: w wyliczankach, wierszach i 

opowiadaniach z powtarzającym się motywem. 

4. Podejmuje próby przekładania dostrzeżonych regularności, w prostych 

układach rytmicznych z jednej reprezentacji na drugą. 

5. Dostrzega przemienność dnia i nocy, układa z klocków kalendarzy z 

uwzględnieniem dni i nocy 

 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Skupia uwagę na rytmach, wychwytuje powtarzające się sekwencje i 

kontynuuje rytm. 

2. Przekłada dostrzeżone regularności z jednej reprezentacji na inną 

3. Układa szlaczki zgodnie ze słowną instrukcją. 

4. Dostrzega rytm w wierszach, opowiadaniach z powtarzającym się 

motywem i w wyliczankach. 
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5. Podejmuje próby układania opowiadań z powtarzającym się motywem 

6. Rozumie rytmiczną organizację czasu. 

 

 

Poziom IV  

Dziecko 6 –letnie: 

1. Potrafi skupić uwagę na rytmach, wychwytuje powtarzające się 

sekwencje i kontynuuje je: rytmy układane z klocków, rytmy wysłuchane 

i wygrywane, układy rytmiczne pokazane ruchem ciała. Stopniowanie 

trudności 

2. Przekłada dostrzeżone regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem 

na jeszcze inną. 

3. Rysuje szlaczki według wcześniej wysłuchanego rytmu (wystukany lub 

wygrany na instrumentach) oraz według rytmu pokazanego ruchem ciała.  

4. Potrafi kodować rytm na papierze 

5. Uczy się na pamięć wierszyków, wyliczanek i krótkich opowiadań z 

powtarzającymi się motywami.  

6. Podejmuje próby samodzielnego układania podobnych wyliczanek i 

krótkich opowiadań. 

7. Rozumie rytmiczną organizację czasu : pory roku, dni tygodnia, miesiące 

w roku.  

8. Orientuje się, co oznaczają określenia : wczoraj, jutro, pojutrze, 

przedwczoraj. Tydzień jako porządek dni od poniedziałku do niedzieli 

(włącznie) i jako 7 dni, niezależnie od którego dnia zacznie się liczyć 
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4.14  EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 
 

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania 

 

 

POTRAFI OKRESLIĆ KIERUNKI ORAZ MIEJSCA NA KARTCE 

PAPIERU, ROZUMIE POLECENIA TYPU: NARYSUJ KÓŁKO W 

LEWYM GÓRNYM ROGU KARTKI, NARYSUJ SZLACZEK, 

ZACZYNAJĄC OD LEWEJ STRONY KARTKI 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Zdobywa doświadczenia w kształtowaniu świadomości schematu  

     własnego ciała: nazywa poszczególne części ciała.  

2. Poznaje określenia: przód- tył, góra- dół, bok. 

3. Określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za obok, do 

przodu, do tyłu. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Różnicuje, porównuje i posługuje się określeniami dotyczącymi  

     kierunków w przestrzeni: przed siebie- za siebie, w bok. 

2. Różnicuje, porównuje i posługuje się określeniami dotyczącymi  

     położenia przedmiotów w przestrzeni: daleko- blisko, wyżej- niżej. 

3. Posługuje się pojęciami dotyczącymi kierunków w przestrzeni: w  

     prawo, w lewo. 

4. Potrafi powiedzieć co widzi osoba stojąca naprzeciw z lewej i prawej  

     strony ( zabawy z misiem- co misiu ma z lewej strony, a co z prawej). 

 5.  Stosuje się do odróżniania określeń: u góry kartki, na dole kartki. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Prawidłowo posługuje się pojęciami dotyczącymi orientacji w  

     schemacie własnego ciała. 

2. Orientuje się w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw ( odwrotność  

     strony lewej i prawej).  

3. Określa co osoba stojąca naprzeciw ma po prawej i po lewej stronie. 
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4. Posługuje się określeniami: w lewym górnym rogu, w prawym górnym 

rogu, w lewym dolnym rogu, w prawym dolnym rogu. 

5. Rozpoczyna rysowanie szlaczków od lewej strony. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie 

1. Potrafi wytyczyć kierunek w stosunku do danego przedmiotu. 

2. Potrafi poruszać się wg wskazówek udzielanych przez dorosłych: idź 

prosto, teraz w lewo dwa kroki, dalej prosto bez okręcania się itd. 

 

 

POTRAFI UWAŻNIE PATRZEĆ (ORGANIZUJE POLE 

SPOSTRZEŻENIOWE ), ABY ROZPOZNAĆ I ZAPAMIETAŚĆ TO, CO 

JEST PRZEDSTAWIONE NA OBRAZKACH 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Uważnie obserwuje co znajduje się w otoczeniu i potrafi powiedzieć 

     jaka zaszła zmiana. 

2. Porównuje ze sobą dwie takie same zabawki, obrazki.  

3. Dobiera do pary takie same obrazki. 

4. Potrafi powiedzieć, którą zabawkę, obrazek przedstawiający jedną 

rzecz, schowano spośród pięciu. 

5. Składa wg wzoru obrazek pocięty na części ( 2-4 części ). 

6. Opowiada, co dzieje się na obrazkach historyjki obrazkowej.  

7. Potrafi wskazać obrazek historyjki obrazkowej, o którym mowa.  

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Dokładnie obserwuje co znajduje się w otoczeniu, zauważa  

     drobniejsze szczegóły.  

2. Porównuje ze sobą dwie takie same zabawki, obrazki, rzeczy różniące 

     się kilkoma cechami. 

3. Dopasowuje cienie sylwet rzeczy do obrazków. 

4. Potrafi powiedzieć, którą zabawkę, obrazek przedstawiający jedną 

rzecz, schowano spośród ośmiu.  

5. Składa wg wzoru obrazek pocięty na części ( 4- 6 części ). 

6. Opowiada, co dzieje się na obrazkach historyjki obrazkowej, określa 

związek występujący pomiędzy rzeczami, zjawiskami. 
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7. Układa obrazki według kolejności wydarzeń, opowiada co wydarzyło 

się najpierw, a co potem. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Dokonuje dokładnych obserwacji, określa szczegóły różniące postacie,  

     rzeczy i zjawiska. 

2.  Porównuje ze sobą dwie takie same zabawki, obrazki, rzeczy różniące 

     się kilkoma cechami, wskazuje cechy wspólne. 

3.  Potrafi powiedzieć, który obrazek został schowany i co na nim się  

     działo. 

4. Składa wg wzoru obrazek pocięty na części ( 6- 8 części ). 

5. Układa ciąg elementów według wzoru. 

6.  Opowiada obrazki o bardziej złożonej treści, nadaje imiona postaciom. 

7.  Rozpoznaje i nazywa przeżycia postaci występujących na obrazkach   

     ( zadowolony, zmartwiony, zdziwiony ). 

8. Domyśla się treści obrazka zasłoniętego. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie: 

1. Składa obrazki pocięte z 10 i więcej części. 

2. Zgaduje co zostało schowane z 10 i więcej przedmiotów ( zwiększona 

liczba chowanych przedmiotów).  

3. Tworzy i rysuje własne historyjki obrazkowe. 

 

 

DYSPONUJE SPRAWNOŚCIĄ RĄK ORAZ KOORDYNACJĄ 

WZROKOWO- RUCHOWĄ POTRZEBNĄ DO RYSOWANIA, 

WYCINANIA I NAUKI PISANIA 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Bierze udział w zajęciach ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem  

     kończyn górnych. 

2. Ilustruje zabawy ruchami obu rąk i ruchami palców: zabawy 

paluszkami. 

3. Uczy się poprawnie trzymać kredkę i pędzel. 

4. Konstruuje z klocków różne budowle. 

5. Modeluje z plasteliny i modeliny różne wzory. 

6. Maluje farbami plakatowymi na dużych kartonach. 
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7. Lepi z masy solnej, ugniata. 

8. Tworzy kompozycje za pomocą stemplowania: korkiem, przekrojonym 

ziemniakiem. 

9. Nakleja na kartkę gotowe elementy. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Ilustruje zabawy i krótkie wiersze ruchami obu rąk i ruchami palców. 

2. Odtwarza ruchem i gestem znane czynności. 

3. Tworzy budowle z różnorodnych klocków pojedynczych i 

nakładanych na siebie. 

4. Układa wzory prostych mozaik. 

5. Kreśli palcem po podłodze różne wzory. 

6. Nawleka na sznurowadło kółka, guziki i inne elementy. 

7. Rysuje patykiem na piasku. 

8. Poprawnie trzyma kredkę, pędzel, reguluje nacisk dłoni i palców. 

9. Lepi z masy solnej, modeliny, plasteliny, gliny. 

        10.  Wydziera z papieru różne kształty. 

        11.  Podejmuje próbę ciecia nożyczkami. 

        12. Tworzy kompozycje z papieru, np.: origami. 

        13. Uzupełnia rysunki brakującymi częściami. 

           

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Ilustruje ruchem treści wierszy i piosenek, tworzy własne propozycje  

     gestów i ruchów dostosowanych do tekstu.  

2. Bawi się w teatr cieni, tworzy rzeczy i postaci z układu rąk, dłoni i 

palców, 

3. Tworzy budowle z różnorodnych klocków wymagających skręcania, 

dopasowywania. 

4. Układa wzory różnych mozaik. 

5. Prawidłowo trzyma różne przybory do malowania. 

6. Sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami. 

7. Kreśli palcem po podłodze, w powietrzu, po śladzie. 

8. Zmienia uproszczone rysunki przez dorysowywanie różnych 

elementów, np. z kwadratu tworzy dom. 

9. Kreśli szlaczki w układzie poziomym ( od lewej do prawej), i 

pionowym ( od góry do dołu ). 

        10.  Modeluje z miękkiego drutu wzory figur, zwierzątek. 

        11.  Przeplata cienkie sznurki, tasiemki. 

        12.  Wycina z kolorowego papieru elementy według wzoru i własnych   
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     pomysłów. 

13. Kalkuje rysunki i wypełnia kontury kolorem. 

14. Nawleka na cienki sznurek, drucik korale, guziki itp. według podanego 

pomysłu i własnego wzoru. 

15. Układa ornamenty z patyczków w układzie poziomym i pionowym. 

16. Stempluje od lewej do prawej, z góry na dół. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie: 

1. Wycina skomplikowane elementy. 

2. Majsterkuje za pomocą prostych narzędzi. 

3. Kreśli wzory litero podobne w liniaturze. 

 

 

INTERESUJE SIĘ CZYTANIEM I PISANIEM; JEST GOTOWE DO 

NAUKI CZYTANIA I PISANIA 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Zapoznaje się wzrokowo z alfabetem zawieszonym na ścianie. 

2. Zapoznaje się globalnie ze swoim imieniem. 

3. Rozpoznaje imiona swoich kolegów. 

4. Słucha prawidłowej mowy osób dorosłych. 

5. Uczestniczy w zabawach usprawniających narządy mowy. 

6. Doskonali spostrzegawczość wzrokową. 

7. Wykonuje proste ćwiczenia polegające na wodzeniu po śladzie. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Bawi się wizytówkami swoją i kolegów. 

2. Ogląda alfabet. 

3. Odczytuje w milczeniu słowa zapisane na kartce papieru. 

4. Przegląda książeczki.  

5. Odróżnia wymowę prawidłową od nieprawidłowej, np. szalik- salik. 

6. Wystukuje usłyszane rytmy. 

7. Wykonuje „leniwą ósemkę” – rysuje w powietrzu na zmianę lewą i 

prawą ręką ( położonej ósemki ). 

8. Rozpoznaje całościowe wyrazy- czytanie globalne. 

9. Rysuje koła i owale na gładkiej powierzchni. 
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     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Poznaje przyimki i przymiotniki. 

2. Bawi się w inscenizacje. 

3. Samodzielnie czyta zdania. 

4. Utrzymuje stały kontakt z książką. 

5. Dobiera pary obrazków, których nazwy rymują się. 

6. Łączy wyraz z obrazkiem lub konkretem. 

7. Układa domino, układanki literowo- obrazkowe. 

8. Wykonuje „leniwą ósemkę” – rysuje w powietrzu na zmianę lewą i 

prawą ręką, obydwiema rękami ( położonej ósemki ). 

9. Rysuje znaki litero podobne w sposób płynny. 

10. Tworzy z różnych rodzajów linii kształty figur i wzorów. 

11. Rysuje koła i owale w liniaturze. 

12. Rysuje linie proste, pionowe ( z góry na dół), poziome ( z lewej do 

prawej).  

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie: 

1. Czyta swoim kolegom bajki. 

2. Rysuje znaki literopodobne w liniaturze zeszytu. 

 

 

SŁUCHA NP. OPOWIADAŃ, BAŚNI I ROZMAWIA O NICH; 

INTERESUJE SIĘ KSIĄŻKAMI 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Wykazuje zainteresowanie książką z obrazkami. 

2. Ogląda książki z mała ilością tekstu. 

3. Wypowiada się na temat treści obrazków. 

4. Umiejętnie odwraca kartki i szanuje książki. 

5. Odkłada książki na stałe uzgodnione miejsce. 

6. Słucha krótkich opowiadań, bajek, wierszy o zrozumiałych treściach, 

dostosowanych dla dzieci. 

7. Wypowiada się na temat treści zawartych w opowiadaniu, bajce, 

wierszu. 

8. Odwiedza bibliotekę przedszkolną ( w zależności od możliwości ). 
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Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Korzysta z książek i czasopism dziecięcych. 

2. Pogłębia zainteresowanie książką. 

3. Opowiada co dzieje się na obrazkach. 

4. Uczy się prawidłowo obchodzić z książką, pamiętając o odłożeniu jej 

na wyznaczone miejsce. 

5. Zgłasza nauczycielce książkę uszkodzoną. 

6. Słucha bajek, opowiadań, wierszy dostosowanych do dzieci. 

7. Samodzielnie opowiada wysłuchane bajki, opowiadania, wiersze. 

8. Wie jak powstają książki. 

9. Odwiedza bibliotekę publiczną, księgarnię. 

10. Tworzy własne książeczki o małej ilości kartek. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Korzysta z książek różnych z dużą ilością tekstu. 

2. Dokładnie opowiada co dzieje się na obrazkach. 

3. Prawidłowo obchodzi się z książką. 

4. Pomaga nauczycielce w naprawianiu książek. 

5. Uczestniczy w wymianie książek na nowe do kącika książki. 

6. Słucha dłuższych bajek, opowiadań, wierszy dostosowanych do dzieci. 

7. Przynosi własne książki i opowiada o nich kolegom. 

8. Odwiedza bibliotekę szkolną, księgarnię. 

9. Tworzy własne książeczki, ustala o czym będzie, wykonuje rysunki,  

     okładkę. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie: 

1. Ogląda atlasy, encyklopedie, informatory, książki naukowe. 

2. Czyta proste teksty. 

 

 

UKŁADA KRÓTKIE ZDANIA, DZIELI ZDANIA NA WYRAZY, DZIELI 

WYRAZY NA SYLABY; WYODRĘBNIA GŁOSKI W SŁOWACH O 

PROSTEJ BUDOWIE FONETYCZNEJ 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Ogląda obrazki podpisane zdaniem. 
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2. Wie, że zdanie składa się z wyrazów. 

3. Liczy wyrazy w zdaniu. 

4. Podejmuje próbę układania prostych zdań. 

5. Dzieli wyraz na sylaby. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Układa krótkie zdania. 

2. Wie, że zdanie rozpoczyna się wielką literą, a kończy kropką. 

3. Dzieli wyrazy na sylaby. 

4. Dzieli zdanie na wyrazy. 

5. Składa z sylab słowa, np.: ma-ma, ce-bu-la. 

6. Wybrzmiewa samogłoski na początku wyrazu. 

7. Wie, co to jest głoska i litera. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Układa zdania, liczy w nich wyrazy. 

2. Dzieli dłuższe wyrazy na sylaby. 

3. Układa z sylab wyrazy. 

4. Wyodrębnia głoski na początku i na końcu wyrazu. 

5. Wyodrębnia głoski w środku wyrazu. 

6. Dzieli wyraz na głoski.  

7. Wie, co to głoska, litera, sylaba i zdanie. 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie: 

1. Rozpoznaje i nazywa litery. 

2. Czyta wyrazy i proste zdania. 

3. Przyporządkowuje wyrazy do obrazków. 

 

ROZUMIE SENS INFORMACJI PODANYCH W FORMIE 

UPROSZCZONYCH RYSUNKÓW ORAZ CZĘSTO STOSOWANYCH 

OZNACZEŃ I SYMBOLI, NP. W PRZEDSZKOLU, NA ULICY, NA 

DWORCU 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Poznaje znaki, oznaczenia i symbole znajdujące się w przedszkolu. 

2. Rozpoznaje znaczek rozpoznawczy w szatni i łazience. 
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3. Uczy się korzystać z toalety wie, gdzie załatwiają się chłopcy i 

dziewczynki w zależności od symbolu na drzwiach 

4. Obserwuje podczas wycieczek nazwy ulic i numery domów. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Obserwuje podczas wycieczek oznaczenia instytucji, zakładów pracy. 

2. Obserwuje znaki drogowe. 

3. Rozpoznaje niektóre znaki i wie co one oznaczają i dlaczego są tak  

     ważne. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Obserwuje podczas wycieczek  do zakładów i instytucji znaki i  

     symbole umieszczone wewnątrz budynku i odczytuje z pomocą    

     nauczyciela. 

2. Posługuje się w przedszkolu symbolami oznaczania pogody. 

3. Rozpoznaje i nazywa znaki drogowe. 

 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie: 

1. Wykonuje wspólnie z nauczycielka oznaczenia do wykorzystania w  

     sali. 
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4.15 WYCHOWANIE SPOŁECZNE 

 

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 
 

 

WYMIENIA IMIONA I NAZWISKA OSÓB BLISKICH, WIE GDZIE 

PRACUJĄ, CZYM SIĘ ZAJMUJĄ 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Nazywa członków rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek. 

2. Wymienia imiona rodziców. 

3. Dzieli się z rodziną swoimi przeżyciami. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Wymienia imiona rodziców,  rodzeństwa, dziadków. 

2. Interesuje się pracą, jaką wykonują rodzice. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Wymienia imiona rodziców, rodzeństwa, dziadków. 

2. Wymienia nazwiska osób bliskich. 

3. Nazywa zawód wykonywany i wyuczony rodziców. 

4. Opowiada o pracy wykonywanej przez rodziców. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie: 

1. Podaje stopień  pokrewieństwa. 

2. Wie, gdzie pracują rodzice i jaki wykonują zawód. 

3. Interesuje się pracą zawodową dziadków. 

4. Kontynuuje rodzinne zainteresowania. 

5. Odczuwa i okazuje radość i dumę z osiągnięć zawodowych rodziców 

6. Interesuje się historią i tradycjami swojej rodziny. 
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ZNA NAZWĘ MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ MIESZKA, ZNA 

WAŻNIEJSZE INSTYTUCJE I ORIENTUJE SIĘ W ROLACH 

SPOŁECZNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ WAŻNE OSOBY, NP. 

POLICJANTA, STRAŻAKA 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Nabywa umiejętność nazywania miejsca swojego zamieszkania.  

2. Poznaje niektóre instytucje działające w pobliżu przedszkola: sklepy, 

zakłady użyteczności społecznej. 

3. Poznaje ważne instytucje działające w miejscu zamieszkania. 

4. Poznaje pracę policjanta, strażaka.  

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Potrafi podać nazwę miejsca swojego zamieszkania. 

2. Podejmuje próbę podania nazwy swojej ulicy. 

3. Poznaje ważne instytucje działające na terenie miejsca zamieszkania. 

4. Uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami miejskich służb: 

policjant, strażak.  

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Nazywa miejsce swojego miasta ( wsi ), w którym mieszka. 

2. Nazywa swoją ulicę, podaje  numer domu. 

3. Wie i pamięta wiadomości dotyczące miejsca zamieszkania swoich 

najbliższych kolegów. 

4. Zna miejsca użyteczności publicznej, takich jak: szkoła, ośrodek 

zdrowia, apteka, poczta, komisariat policji, straż pożarna. 

5. Poznaje pracę punktów usługowych w pobliżu przedszkola. 

6. Wie, w jaki sposób działają na rzecz społeczności lokalnej.  

7. Potrafi opowiedzieć o pracy wykonywanej przez  ważne osoby:  

      policjant, strażak. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie: 

1. Nazywa inne ulice na osiedlu. 

2. Zna adres swoich dziadków. 

3. Utrwala znajomość adresu przedszkola. 
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4. Posługuje się nazwami popularnych zawodów i rozumie znaczenie ich 

pracy. 

5.  Interesuje się historią swojego miasta ( wsi ), słucha legend i  

     opowieści. 

 

 

WIE, JAKIEJ JEST NARODOWOŚCI, ŻE MIESZKA W POLSCE, A 

STOLICĄ POLSKI JEST WARSZAWA 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Kształtuje pojęcie- „Polak- Polska”. 

2. Ogląda mapę Polski. 

3. Poznaje rodzinny kraj poprzez bezpośrednie obserwacje- spacery, 

wycieczki. 

4. Poznaje polskie tradycje związane z obchodzeniem świąt: Bożego 

Narodzenia, Wielkanocy. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Wie, że jest Polakiem, a Polacy mówią po polsku. 

2. Zna stolicę  Polski- Warszawa. 

3. Poznaje mapę Polski, próbuje wskazać swój region. 

4. Budzi zainteresowanie rodzinnym krajem podczas spacerów i 

wycieczek. 

5. Poznaje tradycje ludowe związane z własnym regionem. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Nabywa większej świadomości narodowej: mówimy po polsku,  

     jesteśmy Polakami, nasz kraj to Rzeczpospolita Polska. 

2.  Zna mapę Polski. 

3. Wskazuje na mapie stolicę Polski- Warszawę oraz ważniejsze rzeki:  

     Wisła, Odra. 

4. Poznaje herb Warszawy- Syrenkę, oraz legendę związaną z tą postacią. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie: 

1. Wie, jak nazywa się miasto, które kiedyś było stolicą Polski- Kraków. 
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2. Potrafi wymienić zabytki Krakowa i Warszawy. 

3. Wskazuje na mapie obszary: górski, morski, nizinny. 

 

 

NAZYWA GODŁO I FLAGĘ PAŃSTWOWĄ, ZNA POLSKI HYMN I 

WIE, ŻE POLSKA NALEŻY DO UNII EUROPEJSKIEJ 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Ogląda godło państwowe zawieszone w sali, jako stały element  

     dekoracji. 

2. Ogląda domy udekorowane flagami z okazji obchodów świąt  

     państwowych. 

3. Osłuchuje się z hymnem państwowym. 

4. Osłuchuje się z faktem przynależności Polski do Unii Europejskiej. 

5. Nabywa świadomości, że Polska należy do Unii Europejskiej. 

6. Przedstawi w grupie metodą projektu wybrany kraj Unii Europejskiej. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie „Ojczyzna”. 

2. Wykonuje chorągiewki i ozdabia nimi salę z okazji obchodów świąt 

państwowych. 

3. Słucha hymnu narodowego. 

4. Wie, że Polska należy do Unii Europejskiej. 

5. Ogląda flagę Unii Europejskiej. 

6. Zaprezentuje w grupie metodą projektu wybrany kraj Unii  

     Europejskiej. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Nazywa godło i flagę państwową. 

2. Uczy się hymnu narodowego- wie jaką należy zachować postawę. 

3. Wymienia kraje należące do Unii Europejskiej. 

4. Prezentuje metodą projektu wybrany kraj Unii Europejskiej, wie gdzie 

znajduje się na mapie Europy. 
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     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie: 

1.  Poznaje mapę Europy. 

2. Wskazuje położenie Polski na mapie Europy. 

3. Słucha  hymnu Unii Europejskiej. 

4. Wie, jak wygląda flaga Unii Europejskiej. 

 

 

WIE, ŻE WSZYSCY LUDZIE MAJĄ RÓWNE PRAWA 

 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Sprzeciwia się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze  

     strony rówieśników i dorosłych. 

2. Słucha bajek, opowiadań, gdzie wyeksponowana jest miłość, dobroć i  

     prawda. 

3. Określa jednoznaczne postawy przeciwstawne: dobry- zły. 

4. Poznaje dobre uczynki, wie że złe zachowanie przynosi konsekwencje. 

5. Kształtuje poczucie odpowiedzialności za wspólne dobra. 

 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Słucha utworów literackich o wymowie moralnej. 

2. Podejmuje próby oceny postępowania bohaterów. 

3. Rozpoznaje dobre uczynki. 

4. Sprawia radość innym i unika sytuacji, w których może sprawić komuś 

przykrość. 

5. Jest odpowiedzialny za wspólną własność. 

6. Osłuchuje się z nazewnictwem praw dziecka i ludzi dorosłych. 

 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Rozumie i stosuje zasady, które mówią, że każdy ma prawo do 

zabawy, nauki, szczęścia. 

2. Wie, że ma prawo do odmowy uczestnictwa w zabawach i innych 

czynnościach z rówieśnikami i dorosłymi. 

3. Rozumie konsekwencje kłamstwa. 

4. Wie, że ma prawo do pomocy ze strony dorosłych w sytuacjach 

trudnych.  
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5. Rozumie prawo do wyrażania własnego zdania oraz oczekuje 

szacunku i zrozumienia dla własnych postaw. 

 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 –letnie: 

1. Uczy się rozwiązywania sporów  w drodze rozmów, wyjaśnień,  

      wymiany zdań. 
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ROZDZIAŁ V PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces 

wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje 

opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość 

wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych                     

i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

Celem wychowania przedszkolnego jest: 

  1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie 

czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w 

dalszej edukacji; 

  2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby 

lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

  3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do 

racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do 

łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

  4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w 

poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

  5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz 

nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

  6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do 

uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

  7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym         

i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń 

w sposób zrozumiały dla innych; 

  8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie 

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz 

sztuki plastyczne; 

  9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, 

grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

  10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie 

ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych 

wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej 

przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, 

którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania 

przedszkolnego. 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać 

rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: 
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  1.   Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z 

dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach 

zadaniowych. 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej: 

1)   obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego 

oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na 

ulicy; 

2)   przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się 

współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie 

dorosłych; 

3)   w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje 

przewidywać skutki swoich zachowań; 

4)   wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać 

dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że 

nie należy wyszydzać i szykanować innych; 

5)   umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres 

zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje. 

  2.   Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i   

        kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej: 

1)   umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby; 

2)   właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do 

stołu i sprząta po sobie; 

3)   samodzielnie korzysta z toalety; 

4)   samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża 

ich na zgubienie lub kradzież; 

5)   utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 

  3.   Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej: 

1)   zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod 

względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym; 

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

3)   uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe 

wypowiedzi o ważnych sprawach; 

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

  4.   Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują  

        w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej: 
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1)   przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności 

manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i 

obserwowanych zmianach); 

2)   grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje 

uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 

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

może zdarzyć. 

  5.   Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 

        Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole   

        podstawowej: 

1)   dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego 

żywienia; 

2)   dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się 

leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne; 

3)   jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, 

jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo; 

4)   uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie 

przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 

  6.   Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

        Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole   

        podstawowej: 

1)   wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można 

otrzymać pomoc, umie o nią poprosić; 

2)   orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze 

środków transportu; 

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

4)   wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków 

chemicznych (np. środków czystości); 

5)   próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w 

przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie 

bawić, a gdzie nie. 

  7.   Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem. 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej: 

1)   wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, 

festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie; 

2)   odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, 

mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. 

maską). 

  8.   Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej: 
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1)   śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; 

chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 

2)   dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu 

muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc; 

3)   tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych 

przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem; 

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

  9.   Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej: 

1)   przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi 

zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze 

swojego regionu; 

2)   umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu 

elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci 

prostych kompozycji i form konstrukcyjnych; 

3)   wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także 

architekturą zieleni i architekturą wnętrz). 

  10.  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy  

          konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole  

  podstawowej: 

1)   wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych 

materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to 

zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy; 

2)   używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania; 

3)   interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w 

gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i 

zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich. 

  11.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w  

        unikaniu zagrożeń. 

        Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole  

        podstawowej: 

1)   rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się 

na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem 

w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę; 

2)   wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, 

np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do 

podawanych informacji w miarę swoich możliwości. 

  12.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej: 
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1)   wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 

2)   wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń 

życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, 

temperatura, wilgotność); 

3)   potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w 

kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i 

pomóc im, np. przetrwać zimę. 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją 

           matematyczną. 

           Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w    

           szkole podstawowej: 

1)   liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 

2)   wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem 

na palcach lub na innych zbiorach zastępczych; 

3)   ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się 

liczebnikami porządkowymi; 

4)   rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie 

obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do 

innych obiektów; 

5)   wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: 

krokami, stopa za stopą; 

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

roku. 

  14.  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej: 

1)   potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie 

polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj 

szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki; 

2)   potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby 

rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 

3)   dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową 

potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; 

4)   interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i 

pisania; 

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

książkami; 

6)   układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na 

sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 

7)   rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków 

oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na 

ulicy, na dworcu. 
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  15.  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej: 

1)   wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym 

się zajmują; 

2)   zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i 

orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. 

policjanta, strażaka; 

3)   wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest 

Warszawa; 

4)   nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska 

należy do Unii Europejskiej; 

5)   wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji. 

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i 

kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje 

zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu 

tygodniowym: 

  1)   co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym 

czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 

  2)   co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną 

czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku 

itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje 

przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 

  3)   najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, 

realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 

  4)   pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie 

zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, 

samoobsługowe, organizacyjne i inne). 

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających 

na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego 

rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy 

przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, 

które mogą pomóc: 

  1)   rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, 

odpowiednio do potrzeb, wspomagać; 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 107 

  2)   nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu 

wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w 

roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 

  3)   pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie 

skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji 

zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich 

świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w 

codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym 

zakresie z rodzicami. 

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele: 

  1)   systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i 

kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą 

programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u 

dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności; 

  2)   informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają 

ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na 

jakie natrafiają; 

  3)   zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. 

wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci. 

W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a 

zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej. 
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ROZDZIAŁ VI EWALUACJA  PROGRAMU 

 

                  Istotnym elementem pracy pedagogicznej jest diagnozowanie 

osiągnięć wychowanków. 

Ewaluacja programu ma na celu sprawdzenie, czy w trakcie prowadzenia 

zajęć dzieci wykazują się swoimi kompetencjami, każde na swoim poziomie. 

Wystarczy obserwować stopień aktywności dzieci podczas zajęć i zabaw  i 

notować swoje spostrzeżenia, aby mieć pełny obraz osiągnięć dzieci w zakresie 

danych umiejętności na swoim poziomie. 

         Do przeprowadzenia ewaluacji mogą posłużyć opracowane przez nas 

arkusze obserwacji dziecka w każdym wieku.  

 Prezentowane poniżej arkusze obserwacji dziecka składają się z 9 

obszarów. Obszary te zostały skompilowane z obszarów edukacyjnych powyżej 

opracowanej podstawy programowej. Są to następujące obszary ( w nawiasach 

podajemy numery obszarów z programu): edukacji społecznej ( zawiera obszary 

5.1 i 5.15) , samoobsługi (5.2), myślenie i mowa (5.3, 5.4), motoryka (5.5, 5.6), 

teatr i muzyka (5.7, 5.8) , plastyka i technika (5.10, 5.11), przyroda (5.12, 5.13), 

edukacja matematyczna (5.13), edukacja polonistyczna (5.14). Na każdy obszar 

składają się umiejętności dziecka. Są to tylko niektóre umiejętności dziecka, 

jakie powinno osiągnąć na danym etapie rozwoju. Według nas są one ważne ze 

względu na wiek dziecka i jego dalszy rozwój.  

 Obserwacje dziecka powinno prowadzić się permanentnie, najlepiej w 

zeszytach obserwacji, gdzie nauczyciel zapisuje swoje bieżące obserwacje, 

indywidualnie dla każdego dziecka.  

Natomiast z arkusza obserwacyjnego korzystamy 3 razy w ciągu roku 

przedszkolnego, by ogólnie ocenić rozwój dziecka. Oceny wstępnej dokonujemy 

na początku roku przedszkolnego, najlepiej do końca września. Następnie 

zaznaczamy postępy dziecka po I półroczu, czyli styczeń, luty. Kolejne 

osiągnięcia dziecka zaznaczamy na końcu roku. Tym sposobem mamy pełny 

obraz rozwoju, funkcjonowania dziecka w ciągu roku przedszkolnego. Każdy 

rodzic winien być poinformowany o każdorazowej obserwacji, zwłaszcza jeśli 

obserwujemy zmianę w rozwoju, zachowaniu dziecka. Dobrze jest, gdy rodzic 

zapoznany jest z arkuszem obserwacji swojego dziecka, i gdy sam może odnieść 

się do tych obserwacji.  

 Poniżej przedstawiamy arkusze obserwacji dla 3, 4, 5- latków. Dziecko 5- 

letnie poddane być musi jeszcze wnikliwszej diagnozie i obserwacji za pomocą 

wystandaryzowanych testów i diagnoz, dostępnych w przedszkolach. 
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Arkusz obserwacji dziecka 3- letniego 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………… 

Wiek:…….. lat(a). Grupa…………. 
 

OBSZAR RODZAJ UMIEJETNOŚCI 

OCENA 

WSTĘPNA 

I 

PÓŁROCZE 

II 

PÓŁROCZE 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

E
D

U
K

A
C

J
A

 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

1. Rozumie polecenia.  

 

        

2. Przestrzega reguł w grupie.  

 

        

3. Właściwie zachowuje się w 

stosunku do bliskich. 

         

4. Umie poprosić o pomoc.  

 

        

5. Zna imię swoje i imiona 

kolegów.  

         

S
A

M
O

O
B

S
Ł

U
G

A
 

1. Próbuje samodzielnie 

korzystać z toalety. 

         

2. Myje i wyciera ręce.  

 

        

3. Zakłada i zdejmuje obuwie 

(bez zapinania i sznurowania). 

         

4. Samodzielnie spożywa 

posiłki (korzysta z kubka i 

łyżki). 

         

5. Sprząta po sobie zabawki.  

 

        

M
Y

Ś
L

E
N

IE
 I

 M
O

W
A

 

1. Potrafi dmuchnąć na piórko.   

 

        

2. Posługuje się 

umiarkowanym głosem. 

         

3. Wypowiada się prostymi 

zdaniami. 

         

4. Rozpoznaje odgłosy 

dochodzące z otoczenia. 

         

5. Składa obrazki złożone z 2-

3 części wg wzoru. 

 

 

 

        

6. Tworzy zbiory przedmiotów 

wg jednego, określonego 

kryterium. 
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7. Opowiada, co się dzieje na 

obrazku. 

         

M
O

T
O

R
Y

K
A

 

 
1. Chętnie uczestniczy w 

zajęciach ruchowych 

         

2. Wchodzi po schodach bez 

pomocy 

         

3. Rozumie pojęcia ustawień w 

kole, parami, w rzędzie 

         

4. Umiejętnie chwyta i odrzuca 

piłkę 

         

5. Utrzymuje równowagę 

przechodząc po ławeczce 

         

6.Prawidłowo trzyma kredki i 

pędzel 

         

7. Wypełnia kontury 

przedmiotów 

         

8. Podejmuje próby 

wydzierania z papieru prostych 

kształtów 

         

9. Chętnie lepi z plasteliny 

 

         

T
E

A
T

R
 I

 M
U

Z
Y

K
A

 

1. Zachowuje ciszę podczas 

przedstawienia, koncertu. 

         

2. Zapamiętuje krótkie 

wiersze. 

         

3.Powtarza rytmicznie teksty 

za głosem nauczycielki. 

         

4.  Ilustruje proste piosenki 

ruchem. 

         

5. Rozróżnia głos męski i 

żeński. 

         

6. Słucha muzyki.  

 

        

P
L

A
S

T
Y

K
A

 I
 

T
E

C
H

N
IK

A
 

1.  Maluje farbami.          

2. Rysuje kredkami.          

3.Lepi z masy solnej, 

plasteliny. 

         

4. Buduje z klocków.          

5.  nazywa narzędzia 

codziennego użytku. 

         

P
R

Z
Y

R
O

D
A

 

1.Zna podstawowe zjawiska 

atmosferyczne wszystkich pór 

roku. 

         

2. Zna niektóre cechy pogody 

każdej pory roku.  

         

3.  Rozumie symbolikę 

kalendarza dnia i nocy. 

         

4. Rozpoznaje niektóre rośliny 

po liściach. 
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5. Nazywa zwierzęta 

hodowane w domu. 

         

6. Wie, jak należy dbać o 

niektóre zwierzęta.  

         
E

D
U

K
A

C
J
A

 M
A

T
E

M
A

T
Y

C
Z

N
A

 1. Wyodrębnia przedmioty do 

liczenia 

         

2. Szacuje „ dużo”, „mało”. 

 

         

3. Wie, że po zmianie typu „ 

dodać” – jest więcej, a po 

zmianie typu „odjąć” jest 

mniej. 

         

4. Rozumie określenia: przód – 

tył, góra – dół, 

         

5. Klasyfikuje przedmioty 

według podanego kryterium 

         

6. Wysłuchuje rytm i 

kontynuuje go. 

         

E
D

U
K

A
C

J
A

 

P
O

L
O

N
IS

T
Y

C
Z

N
A

 

1. Dobiera do pary takie same 

obrazki 

         

2. Rozpoznaje imiona swoich 

kolegów. 

         

3. Wykazuje zainteresowanie 

książką z obrazkami 

         

4. Wypowiada się na temat 

treści obrazków 

         

5. Umiejętnie odwraca kartki i 

szanuje książki 

         

6. Wie, że zdanie składa się z 

wyrazów. 
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Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………… 

Wiek:…….. lat(a). Grupa…………. 
 

OBSZAR RODZAJ UMIEJETNOŚCI 

OCENA 

WSTĘPNA 

I 

PÓŁROCZE 

II 

PÓŁROCZE 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

E
D

U
K

A
C

J
A

 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

1. Reaguje na polecenia 

nauczycielki. 

 

 

        

2. Współdziała w małych 

zespołach podczas zabawy. 

 

 

        

3. Przeprasza za niewłaściwe 

zachowanie. 

         

4. Wie, jak się nazywa.  

 

        

5.  Samodzielnie wykonuje 

proste obowiązki. 

         

S
A

M
O

O
B

S
Ł

U
G

A
 

1. Myje ręce po skorzystaniu z 

toalety. 

         

2. Przestrzega kolejnych 

etapów mycia rąk. 

 

 

        

3. Zakłada i zdejmuje rozpięte 

ubrania. 

         

4.  Samodzielnie spożywa 

posiłki. 

         

5. Używa form 

grzecznościowych. 

 

 

        

M
Y

Ś
L

E
N

IE
 I

 M
O

W
A

 

1. Naśladuje dźwięki 

dochodzące z otoczenia.  

 

 

        

2. Spontanicznie wypowiada 

się w różnych sytuacjach. 

         

3. Opisuje historyjki 

obrazkowe, używając zdań 

pojedynczych. 

         

4. Cicho porozumiewa się w 

sytuacjach, które tego 

wymagają. 

         

5. Wyraża swoje potrzeby, 

myśli i uczucia w sposób 

zrozumiały dla otoczenia. 

 

 

 

        

6. Składa obrazki z 3-5 części 

w całości według wzoru. 
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7. Klasyfikuje przedmioty 

według jednej lub więcej cech. 

         

M
O

T
O

R
Y

K
A

 

 
1. Podskakuje w miejscu na 

jednej nodze. 

         

2. Wchodzi i schodzi po 

schodach (stawia 

naprzemiennie nogi) 

         

3. Chwyta piłeczkę, rzuca ją 

znad głowy. 

         

4. Przeskakuje obunóż przez 

niskie przeszkody. 

         

5. Utrzymuje równowagę 

przechodząc po ławeczce 

         

T
E

A
T

R
 I

 M
U

Z
Y

K
A

 

1. Właściwie zachowuje się 

podczas przedstawienia, 

koncertu. 

         

2. Określa nastrój utworu 

literackiego 

         

3. Prowadzi dialogi. 

 

         

4. Śpiewa piosenki. 

 

         

5. Porusza się w parach w rytm 

muzyki. 

         

6. Odróżnia głośność 

dźwięków o różnym natężeniu 

stopniowym, cicho- głośno, 

ciszej, coraz ciszej, głośno, 

coraz głośniej 

 

 

        

P
L

A
S

T
Y

K
A

 I
 T

E
C

H
N

IK
A

 1. Porównuje kolory ze 

znanymi rzeczami 

         

2. Wykorzystuje szerszą paletę 

barw podczas malowania 

         

3. Wypełnia kontury farbą, 

kredką, węglem drzewnym. 

         

4. Wznosi konstrukcje 

poziome i pionowe z klocków 

drewnianych 

         

5. Posługuje się 

podstawowymi narzędziami 

(nożyczki, temperówka, igła) 

         

P
R

Z
Y

R
O

D
A

 

1.Wie, jakie zmiany w 

pogodzie następują w 

kolejnych porach roku. 

         

2. Wiąże zjawiska 

atmosferyczne i pogodę z 

aktualną roku 

         

3. Zna symbole oznaczające 

pogodę. 
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4. Prowadzi kalendarz pogody.          

5. Nazywa polskie owoce i 

warzywa. 

         

6. Nazywa zwierzęta żyjące w 

lesie i parku.  

         
E

D
U

K
A

C
J
A

 M
A

T
E

M
A

T
Y

C
Z

N
A

 1. Liczy palce.          

2. Dodaje i odejmuje na 

palcach. 

         

3. Potrafi rozdać przedmioty 

po jednym lub po dwa. 

         

4. Zauważa równoliczność w 

zabawach. 

         

5. Posługuje się określeniami 

dotyczącymi kierunków w 

przestrzeni: przed siebie-za 

siebie, w bok 

         

6. Wykonuje ćwiczenia 

ruchowe z zauważalnym 

rytmem 

         

E
D

U
K

A
C

J
A

 

P
O

L
O

N
IS

T
Y

C
Z

N
A

 

1. Porównuje ze sobą dwie 

takie same zabawki, obrazki, 

rzeczy różniące się kilkoma 

cechami. 

         

2. Wybrzmiewa samogłoski na 

początku wyrazu. 

         

3. Uzupełnia rysunki 

brakującymi częściami 

         

4. Opowiada, co dzieje się na 

obrazkach. 

         

5. Tworzy własne książeczki o 

małej ilości kartek 

         

6. Dzieli wyrazy na sylaby          
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Arkusz obserwacji dziecka 5 - letniego 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………… 

Wiek:…….. lat(a). Grupa…………. 
 

OBSZAR RODZAJ UMIEJETNOŚCI 

OCENA 

WSTĘPNA 

I 

PÓŁROCZE 

II 

PÓŁROCZE 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

E
D

U
K

A
C

J
A

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

1.Obdarza uwagą dzieci i 

dorosłych, aby rozumieć to, 

co mówią i czego oczekują. 

 

 

        

2. Przestrzega reguł 

obowiązujących w grupie. 

 

 

        

3. Umie się przedstawić: 

podaje swoje imię, nazwisko i 

adres zamieszkania. 

         

4. Grzecznie zwraca się do 

innych w domu, w 

przedszkolu, na ulicy. 

 

 

        

5. Wie, jakiej jest 

narodowości, że mieszka w 

Polsce. 

         

S
A

M
O

O
B

S
Ł

U
G

A
 

1. Umie poprawnie umyć się i 

wytrzeć. 

         

2. Umie umyć zęby.          

3. Właściwie zachowuje się 

przy stole podczas posiłków, 

nakrywa do stołu i sprząta po 

sobie. 

 

 

        

4. Samodzielnie korzysta z 

toalety. 

         

5. Samodzielnie ubiera się i 

rozbiera 

         

6. Utrzymuje porządek w 

swoim otoczeniu 

 

 

        

M
Y

Ś
L

E
N

IE
 I

 M
O

W
A

 1. Zwraca się bezpośrednio do 

rozmówcy.  

 

 

        

2. Mówi poprawnie pod 

względem artykulacyjnym, 

gramatycznym, fleksyjnym i 

składniowym. 

         

3. Mówi dostosowując ton 

głosu do sytuacji. 

         

4. Pyta o niezrozumiałe fakty.           
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5. W zrozumiały sposób mówi 

o swoich potrzebach i 

decyzjach. 

         

6. Przewiduje, w miarę swoich 

możliwości, jakie będą skutki 

czynności manipulacyjnych na 

przedmiotach. 

 

 

 

        

7. Grupuje obiekty wg różnych 

kryteriów. 

         

8. Stara się łączyć przyczynę 

ze skutkiem. 

         

M
O

T
O

R
Y

K
A

 

 

1. Wspina się na drabinkę.          

2. Biegnie w podskokach z 

nogi na nogę. 

         

3. Podrzuca i chwyta piłkę.          

4. Rzuca jedna ręką do celu.          

5. Przeskakuje przez 

przeszkody. 

         

T
E

A
T

R
 I

 M
U

Z
Y

K
A

 

1. Zachowuje się kulturalnie 

podczas uroczystości 

         

2. Odczytuje i nazywa 

czynności wykonywane za 

pomocą ruchów ciała i gestów 

         

3. Odgrywa role w zabawach 

parateatralnych, posługując się 

mową, mimiką, gestem i 

ruchem 

         

4. Śpiewa piosenki z 

dziecięcego repertuaru 

         

5. Dostrzega zmiany dynamiki, 

tempa i wysokości dźwięku 

utworu muzycznego, 

         

6. Tworzy muzykę, korzystając 

z instrumentów perkusyjnych. 

 

 

        

P
L

A
S

T
Y

K
A

 I
 T

E
C

H
N

IK
A

 

1. Sprawnie posługuje się 

nożyczkami 

         

2. Maluje farbami kryjącymi z 

wykorzystaniem pełnej gamy 

kolorów 

         

3. Wydziera zamierzone 

kształty z różnego rodzaju 

papierów 

         

4. Składa papier według wzoru  

 

        

5.Posługuje się wagą i 

zegarkiem 

         

6. Wznosi budowle z klocków 

o różnym sposobie łączenia 
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P
R

Z
Y

R
O

D
A

 

1.Rozpoznaje i nazywa 

zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku. 

         

2. Wie, o czym mówi osoba 

zapowiadająca pogodę w radiu 

i w telewizji. 

         

3. Wymienia rośliny i 

zwierzęta żyjące w różnych 

środowiskach przyrodniczych 

         

4. Potrafi wymienić zmiany 

zachodzące w życiu roślin i 

zwierząt w kolejnych porach 

roku. 

         

5. Wie, jakie warunki są 

potrzebne do rozwoju 

zwierząt. 

         

6. Ubiera się. adekwatnie do 

pogody. 

         

E
D

U
K

A
C

J
A

 M
A

T
E

M
A

T
Y

C
Z

N
A

 

1. Liczy obiekty.          

2. Rozróżnia błędne liczenie 

od poprawnego. 

         

3.Wyznacza wynik 

dodawania i odejmowania, 

pomagając sobie liczeniem na 

palcach lub na innych 

zbiorach zastępczych. 

         

4. Posługuje się liczebnikami 

porządkowymi; 

         

5. Rozróżnia stronę lewą i 

prawą, określa kierunki. 

         

6. Zna stałe następstwo dni i 

nocy, pór roku, dni tygodnia, 

miesięcy w roku. 

         

7. Ustala położenie obiektów 

w stosunku do własnej osoby 

         

E
D

U
K

A
C

J
A

 

P
O

L
O

N
IS

T
Y

C
Z

N
A

 

1. Potrafi określić kierunki 

oraz miejsca na kartce papieru. 

         

2. Rozumie polecenia typu: 

narysuj kółko w lewym 

górnym rogu kartki. 

         

3. Układa krótkie zdania          

4. Wyodrębnia głoski w 

słowach. 

         

5. Rozumie sens informacji 

podanych w formie 

uproszczonych rysunków. 

         

6. Interesuje się czytaniem i 

pisaniem. 
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ANEKS DO PROGRAMU ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ 

PROGRAMOWĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD WRZESNIA 2016 ROKU 

 

 

4.2 SAMOOBSŁUGA 

 

 

1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i 

kulturalnych. Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku  

 

JEST SAMODZIELNE W ZAKRESIE HIGIENY OSOBISTEJ 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Uczy się jak należy zachować się w łazience. 

2. Stara się zapamiętać, że należy korzystać ze swojego ręcznika. 

3. Uczy się, że przed myciem rąk należy skorzystać z toalety. 

4. Potrafi podciągnąć rękawy przed myciem rąk. 

5. Korzysta z pomocy przy odpinaniu guzików przy rękawie. 

6. Poznaje kolejne etapy mycia rąk: zmoczenie rąk, namydlenie, 

pocieranie dłoni o siebie, spłukanie mydła, otrzepanie resztek wody. 

7. Uczy się dokładnego wycierania rąk i odwieszenia ręcznika na swoje 

miejsce. 

8. Wie, że nie należy korzystać z cudzych przedmiotów osobistego użytku 

np.: ręcznik, grzebień, szczoteczka do zębów. 

9. Kształtuje nawyk mycia zębów. 

10. Zgłasza potrzebę skorzystania z toalety. 

11. Korzysta z toalety z pomocą dorosłych. 

12. Uczy się kolejnych czynności w zależności od płci: zdejmowania 

bielizny, załatwiania się podcierania, zakładania bielizny, spuszczania 

wody. 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Przewiduje skutki nieodpowiedniego zachowania się w łazience. 

2. Korzysta ze swojego ręcznika. 

3. Stara się korzystać z toalety przed umyciem rąk. 

4. Podciąga rękawy bez przypominania, z niewielka pomocą osoby 

dorosłej. 

5. Przestrzega kolejnych etapów mycia rąk. 

 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 121 

6. Rozumie konieczność częstego mycia rąk w ciągu dnia. 

7. Podejmuje próbę samodzielnego mycia twarzy w zależności od 

potrzeb. 

8. W miarę dokładnie wyciera ręce i odwiesza ręcznik na swoje miejsce. 

9. Uczy się nawyku mycia rąk nie tylko gdy są brudne, lecz także przed 

jedzeniem, po powrocie ze spaceru. 

10. Uczy się poprawnego mycia zębów w łazience. 

11. Korzysta z toalety z niewielka pomocą dorosłych                    

(odpinanie guzików ). 

12. Podejmuje próby samodzielnego zdejmowania i podciągania bielizny. 

13. Po zwróceniu uwagi myje ręce po wyjściu z toalety. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Umie zachować się  w łazience, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 

2. Korzysta z toalety przed myciem rąk. 

3. Myje ręce zachowując kolejne etapy. 

4. Uczy się dbania o higienę osobistą. 

5. Pamięta o konieczności mycia zębów. 

6. Wie, że przyborów nie wolno pożyczać. 

7. Samodzielnie korzysta z toalety. 

8. Samodzielnie zdejmuje i zakłada bieliznę ( zapina zamek, guziki ). 

9. Uczy się spuszczania wody po wyjściu z toalety. 

10. Wie, że trzeba umyć ręce po skorzystaniu z toalety. 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6- letnie: 

  1. Rozumie konieczność dbania o czystość osobistą. 

 2.  Rozumie konieczność częstego mycia zębów w ciągu dnia. 

           3. Dba o swoje przybory ( kubek, szczotka, pasta ). 

 

 

WŁAŚCIWIE ZACHOWUJE SIĘ PRZY STOLE PODCZAS 

POSIŁKÓW, NAKRYWA DO STOŁU I SPRZĄTA PO SOBIE 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

    1.  Uczy się właściwego zachowania przy stole. 

         2.  Przyjmuje odpowiednią postawę  siedzącą przy stole podczas 

               posiłków. 

         3.  Opanowuje umiejętności cichego siadania i wstawania. 

         4.  Prawidłowo posługuje się łyżką i widelcem. 

         5.  Uczy się właściwie spożywać posiłek ( nie rozgrzebuje jedzenia, nie    
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     wyjmuje kawałków z talerza ). 

6.  Stara się zjadać posiłek w ciszy. 

         7.  Uczy się używania podstawowych form grzecznościowych: proszę,   

              dziękuję, smacznego. 

         8.  Wie, na czym polega rola dyżurnego w przedszkolu. 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

       1.  Dba o właściwe zachowanie przy stole. 

  2.  Dba o zachowanie prawidłowej pozycji siedzącej przy stole. 

  3.  Podczas siedzenia przy stole nie podpiera głowy, nie kładzie się na  

       stole, nie zadziera wysoko nóg. 

            4.  Wie, jak właściwie zjada się posiłek, nie zagląda koledze do talerza. 

            5.  Unika rozmów podczas jedzenia. 

  6.  Stara się używać form grzecznościowych. 

  7.  Pełni doraźne jednodniowe dyżury przy posiłkach. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

          1.  Prawidłowo zachowuje się przy stole. 

2.  Prawidłowo siedzi przy stole podczas posiłków. 

3.  Potrafi zjadać posiłek we właściwy sposób. 

          4. Wie, że posiłek należy zjadać w ciszy. 

     5. Prawidłowo posługuje się widelcem, próbuje posługiwać się nożem. 

     6. Potrafi używać form grzecznościowych: dziękuję, proszę, przepraszam. 

     7. Potrafi nakrywać do stołu. 

     8. Pełni kilkudniowe dyżury. 

          9. Podporządkowuje się wymaganiom i zaleceniom dyżurnego. 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6- letnie: 

1. Prawidłowo posługuje się widelcem, nożem. 

2. Używa form grzecznościowych: proszę, dziękuję, było smaczne, 

przepraszam nie chciałem. 

3. Pełni tygodniowe dyżury, umiejętnie i odpowiedzialnie wykonuje 

powierzone zadania. 

4. Potrafi ocenić swój dyżur. 

 

SAMODZIELNIE UBIERA SIĘ I ROZBIERA 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Podejmuje próby samodzielnego ubierania się i rozbierania. 
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2. Samodzielnie zakłada i zdejmuje obuwie. 

3. Dba z pomocą o porządek w szafce w szatni. 

4. Rozpoznaje swoje rzeczy. 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. W miarę samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe. 

2. Potrafi założyć i zdjąć obuwie bez konieczności wiązania. 

3. Samodzielnie zakłada i zdejmuje kurtkę. 

4. Zostawia swoje rzeczy we właściwym miejscu. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Sprawnie wykonuje czynności samoobsługowe. 

2. Samodzielnie zakłada obuwie i podejmuje próby wiązania butów. 

3. Samodzielnie zakłada kurtkę, czapkę i szal, zapina guziki, zamek. 

4. Pilnuje porządku na swojej półce w szatni. 

5. Dba o porządek w swoich rzeczach, dba o własne ubranie. 

   

     Poziom III 

     Dziecko 6-letnie: 

1. Jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych. 

2. Wiąże buty. 

 

UTRZYMUJE PORZĄDEK W SWOIM OTOCZENIU 

 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Obserwuje i współdziała w czynnościach mających na celu utrzymanie  

     ładu i estetycznego wyglądu najbliższego otoczenia. 

2. Włącza się do wykonywania prac porządkowych: wycieranie kurzu, 

układanie zabawek. 

3. Kształtuje nawyk sprzątania po sobie. 

4. Uczy się określonych czynności porządkowych. 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Pomaga w pracach porządkowych w sali, przyzwyczaja się do  

     przebywania w uporządkowanym otoczeniu. 

2. Samodzielnie podejmuje proste obowiązki podczas sprzątania. 

3. Dba o to, aby odkładać wszystkie rzeczy na swoje miejsce. 
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     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Samodzielnie porządkuje zabawki i inne akcesoria, układa je w sposób 

przemyślany. 

2. Rozwija poczucie odpowiedzialności poprzez podejmowanie i 

wykonywanie prac porządkowych. 

3. Pamięta o posprzątaniu po sobie, świadomie podejmuje decyzję: jest 

bałagan, trzeba posprzątać. 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 – letnie: 

1. Dąży do odczuwania potrzeby i zadowolenia w przebywaniu w 

uporządkowanym, estetycznym otoczeniu. 

2. Dba o porządek w swoim otoczeniu, jest odpowiedzialny za 

wykonywanie swoich obowiązków. 

3. Sprząta i odkłada rzeczy po sobie, pomaga młodszym w sprzątaniu. 

4. Odczuwa zadowolenie z dobrze wykonanej pracy. 
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4.13 EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

 

LICZY OBIEKTY I ROZRÓŻNIA BŁĘDNE LICZENIE OD 

POPRAWNEGO 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Podejmuje próby przeliczania różnych przedmiotów. 

2. Wyodrębnia przedmioty do liczenia. 

3. Szacuje „ dużo”, „mało”. 

4. Podejmuje próby przeliczania palców. 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Przelicza przedmioty w możliwie szerokim zakresie, według własnych 

możliwości umysłowych. 

2. Podejmuje próby liczenia na placach.  

3. Potrafi policzyć przedmioty z zastosowaniem liczebników porządkowych 

w zakresie możliwości dziecka. 

4. Rozumie, że ostatni wymieniony liczebnik oznacza liczbę policzonych 

obiektów.  

5. Liczy palce. 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Rozumie, że ilość nie zależy od sposobu liczenia. (Liczy przedmioty 

rozpoczynając od prawej, potem od lewej strony, od początku i od końca. 

Ustala wynik.) 

2. Liczy znikające obiekty i ustala ile ich było ( np. przelicza przedmioty 

wkładane do pudełka). 

3. Liczy obiekty i pokazuje na zbiorach zastępczych ( np. na patyczkach). 

4. Sprawnie liczy. 

5. Rozróżnia błędne liczenie od poprawnego. 

6. Bawi się w sklep, targowisko, by pojąć wymianę w sytuacji kupna i 

sprzedaży według umowy ( np. jeden za jeden, dwa za jeden). 

 

Poziom IV  

      Dziecko 6- letnie: 

1. Liczy w szerokim zakresie. 

2. Potrafi liczyć zaczynając od dowolnego miejsca ( 3,4,5…). 
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3. Potrafi liczyć na wspak zaczynające od dowolnego miejsca ( 9,8,7…) 

4. Umie wskazać na palcach i liczyć po pięć, dziesięć. 

5. Potrafi bawić się w sytuacje kupna i sprzedaży, wie, ile, za co się 

wymienia i respektuje to.  
 

WYZNACZA WYNIK DODAWANIA I ODEJMOWANIA, 

POMAGAJĄC SOBIE LICZENIEM NA PALCACH LUB NA INNYCH 

ZBIORACH ZASTĘPCZYCH 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Wie, że po zmianie typu „ dodać” – jest więcej, a po zmianie typu „odjąć” 

jest mniej. 

2. Podejmuje próby ustalania wyniku dodawania i odejmowania (stara się 

przeliczyć przedmioty po dołożeniu kilku i ich zabraniu). 

3. Potrafi rozdać przedmioty w ten sposób, by każdy miał tyle samo.  

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Potrafi ustalić wynik dodawania i odejmowania. 

2. Dodaje i odejmuje na palcach. 

3. Uczestniczy w sytuacjach zabawowych, które wymagają przeliczania. 

4. Potrafi rozdać przedmioty po jednym lub po dwa. 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Potrafi manipulować przedmiotami i ustalić wynik dodawania i 

odejmowania w zakresie 10. 

2. Jest w stanie dodawać i odejmować na palcach lub innych zbiorach w 

zakresie do 10. 

3. Uczestniczy w zabawach wymagających liczenia w zakresie do 10. 

4. Potrafi rozdzielać przedmioty po kilka. 

 

Poziom IV  

Dziecko 6 – letnie: 

1. Dodaje i odejmuje w pamięci. 

2. Sprawnie przelicza i rozdziela według umowy. 

3. Uczestniczy w grach sprzyjających opanowaniu umiejętności 

rachunkowych. 

4. Rozpoznaje i rozumie sens cyfr oraz znaków matematycznych. 

5. Potrafi zapisać czynności matematyczne wyrażone zadaniem 

matematycznym z treścią za pomocą cyfr i znaków. 
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PORÓWNUJE SZACUNKOWO LICZEBNOŚCI ZBIORÓW, 

ROZRÓŻNIA ZBIORY RÓWNOLICZNE  

I NIERÓWNOLICZNE 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Rozdaje dzieciom różne przedmioty, by miały po jeden np. cukierki. 

2. Porównuje liczebność zbiorów: dużo- mało. 

 

     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Ustala równoliczność przez wymianę jeden do jednego 

2. Dostrzega równoliczność w sytuacjach życiowych m.in.: nakrywanie do 

stołu- jeden talerz, jeden kubek, rozdawanie nożyczek – dla każdego jedna 

sztuka itp. 

3. Zauważa równoliczność w zabawach. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Rozumie sens wymiany. 

2. Respektuje umowy typu: jeden do dwóch, jeden do sześciu w sytuacjach 

kupna i sprzedaży. 

3. Potrafi posegregować przedmioty według kształtu i przeliczyć je w 

każdym zbiorze osobno.  

4. Porównuje liczebności wyodrębnionych zbiorów przez: liczenie i łączenie 

w pary. 

5. Porównuje liczebność dwóch zbiorów i ustala, gdzie jest mniej, gdzie 

więcej, a gdzie tyle samo. 

6. Ustala liczbę elementów w zbiorze przed i po wprowadzeniu zmian typu: 

rozsuwanie, skupianie, wkładanie do naczyń elementów danego zbioru. 

7. Dostrzega równoliczność w sytuacjach życiowych. 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Dokonuje wymiany w sytuacji kupna i sprzedaży. 

2. Wnioskuje o stałej liczbie elementów w zbiorze po obserwowalnych 

zmianach sugerujących, ze po zmianie jest ich więcej lub mniej. 

3. Ustala równoliczność dwóch zbiorów na podstawie liczenia elementów 

lub ustawienia ich w pary. 
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ODWZOROWUJE ZBIORY, ODTWARZA LICZBY ICH 

ELEMENTÓW Z WYKORZYSTANIEM LICZMANÓW 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Tworzy zbiory przedmiotów według określonej cechy, np. koloru, 

przeznaczenia  

2. Potrafi ocenić liczebność, posługując się określeniami: dużo, mało 

3. Określa liczebność zbiorów w zakresie 3 i dalej. 

 

     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Tworzy zbiory przedmiotów i wyodrębnia podzbiory według dwóch cech, 

np. wielości i koloru. 

2. Sprawdza równoliczność dwóch zbiorów w działaniu poprzez dokładanie 

do jednego zbioru takiej samej liczby elementów drugiego zbioru lub 

dobieranie po jednym elemencie z każdego zbioru. 

3. Potrafi określić liczebność zbiorów, stosując wyrażenia: tyle samo, 

więcej, mniej. 

4. Stara się wydzielać elementy ze zbioru, tworząc podzbiór.  

 

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Porównuje liczebność zbiorów, licząc i działając na konkretach.  

2. Łączy elementy dwóch zbiorów w pary w celu porównania liczebności. 

3. Wie, że na równoliczność zbiorów nie mają wpływu wielkość i kształt 

liczonych elementów. 

4. Porządkuje zbiory w ciągu rosnącym i malejącym 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Przelicza elementy w zbiorze i zapisuje liczbę za pomocą cyfry. 

2. Zna pojęcie zbioru pustego. 

3. Stosuje poprawnie określenia: więcej o, mniej o, tyle samo. 

4. Wyodrębnia część wspólną dwóch zbiorów. 

 

ODCZYTUJE CYFRY OZNACZAJĄCE LICZBY OD 0 DO 10 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Potrafi wskazać znak graficzny liczby od 1 do 3 w powiązaniu z 

konkretem. 
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2. Odszukuje w rozsypance wskazaną liczbę. 

3. Liczy przedmioty w rzędzie z zachowaniem zasady: 1-2-3. 

 

     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Potrafi wskazać znak graficzny liczby od 1 do 5. 

2. Układa ciąg liczb od 1 do 5. 

3. Odszukuje  w rozsypance odpowiednią liczbę i przyporządkowuje  do 

liczby elementów. 

      

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Potrafi wskazać znak graficzny liczby od 1 do 10. 

2. Wie, co oznacza znak graficzny liczby 0. 

3. Dostrzega znaczenie ostatniego liczebnika w rzędzie i rozumie pytanie: ile 

jest? Orientuje się, że ostatni liczebnik określa liczbę przedmiotów w 

zbiorze. 

4. Układa ciąg liczb wg  zasady od 1 do 10. 

 

      Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Potrafi wskazać znak graficzny liczby od 1 do 10. 

2. Układa ciąg liczb wg  zasady od 1 do 10. 

3. Układa chodniczek matematyczny od 0 do 10. 

4. Uczy się samodzielnie konstruować gry. 

5. Potrafi bez przeliczania oczek na kostce do gry podać właściwą liczbę. 

 

POTRAFI DODAĆ I ODJĄĆ LICZBY W ZAKRESIE 10 NA 

KONKRETACH 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Dodaje i odejmuje w zakresie 3. 

2. Stosuje podczas operacji dodawania pojęcie dołóż i odejmowania pojęcie 

zabierz. 

      

     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Dodaje i odejmuje w zakresie 5. 

2. Dostrzega zależność operacji, że po dołożeniu przedmiotów jest więcej, a 

po zabraniu – jest mniej. 
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3. Wie jak wyglądają znaki matematyczne „+”, „-”, umie je zastosować 

podczas operacji dodawania i odejmowania. 

      

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Dodaje i odejmuje w zakresie 10. 

2. Wie jak wyglądają znaki matematyczne „+”, „-”, „=”,  umie je zastosować 

podczas operacji dodawania i odejmowania. 

3. Układa proste działania matematyczne. 

 

     Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Dodaje i odejmuje w zakresie 10. 

2. Uczy się rozpoznawać i pisać po śladzie graficzny obraz liczby: cyfry od 

0 do 10, kojarzy brzmienie liczebników z odpowiednią cyfrą. 

3. Wie jak wyglądają znaki matematyczne „+”, „-”, „=”, „<”, „>”, umie je 

zastosować podczas operacji dodawania i odejmowania. 

4. Zapisuje działania matematyczne do zadania z treścią. 

5. Próbuje układać treść zadania do podanej formuły , np. 4 + 2 = 6. 

 

POSŁUGUJE SIĘ LICZEBNIKAMI GŁÓWNYMI I PORZĄDKOWYMI 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Umie prawidłowo policzyć 3 przedmioty. 

2. Liczy w zakresie 3 i dalej ( zależnie od swoich umiejętności ), nie 

pomijając żadnego elementu. 

3. Liczy elementy pojedynczo, zapamiętując, które były policzone. 

4. Posługuje się właściwie liczebnikami głównymi, używa ich w naturalnych 

sytuacjach. 

5. Wypowiada poprawnie liczebniki, dotykając lub wskazując kolejne 

przedmioty.  

6. Rozumie rolę liczebników porządkowych przy ustaleniu kolejności. 

 

     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Umie liczyć, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności. 

2. Potrafi policzyć 5 przedmiotów i więcej (w miarę potrzeby pomaga sobie, 

np. licząc na palcach). 

3. Obejmuje liczeniem wszystkie elementy bez względu na ich układ 

4. Wie, że ostatni policzony przedmiot i ostatni wymieniony liczebnik 

oznaczają wynik liczenia. 

5. Używa liczebników głównych i porządkowych w codziennych sytuacjach.  
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6. Potrafi wskazać np.: pierwszy palec, trzeci palec, piąty palec. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Umie liczyć w zakresie 10, posługując się poprawnie liczebnikami 

głównymi. 

2. Potrafi rozróżnić błędne liczenie od poprawnego. 

3. Podaje poprawnie liczbę liczonych elementów. 

4. Liczy, niezależnie od układu, wszystkie zgrupowane przedmioty. 

5. Rozumie, że może rozpocząć liczenie w dowolnym miejscu i nie ma to 

wpływu na wynik liczenia 

6. Wie, że w liczeniu ostatni wypowiedziany liczebnik oznacza wynik.  

7. Posługuje się prawidłowo liczebnikami porządkowymi.  

  

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Liczy do 10. 

2. Poprawnie posługuje się liczebnikami głównymi. 

3. Posługuje się prawidłowo, liczebnikami porządkowymi, rozumie ich 

znaczenie, np. określa własne miejsce w szeregu, układa przedmioty 

według podanej kolejności, numeruje miejsca. 

4. Liczy, rozpoczynając z dowolnego miejsca, w różnych kierunkach, w 

różnych układach tych samych elementów – rozsypka, rząd, kolumna, 

szereg. 

5. Prawidłowo tworzy chodnik matematyczny. 

 

ROZRÓŻNIA STRONĘ LEWĄ I PRAWĄ, OKREŚLA KIERUNKI I 

USTALA POŁOŻENIE OBIEKTÓW W STOSUNKU  

DO WŁASNEJ OSOBY, A TAKŻE W ODNIESIENIU DO INNYCH 

OBIEKTÓW 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Zdobywa doświadczenia sprzyjające kształtowaniu świadomości 

schematu własnego ciała:  

     a) nazywanie i pokazywanie poszczególnych części ciała 

     b) poznawanie określeń – tył, góra – dół, bok 

2. Rozumie i stosuje określenie: w przód- w tył, do góry – na dół – 

manipuluje przedmiotami. 

3. Rozumie i stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w 

przestrzeni. Zapoznanie ze słowami: na- pod, wysoko-nisko, za, obok, np. 
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porządkując zabawki dzieci ustawiają duże misie na półce małe 

samochody pod półką, a traktor obok półki, itp. 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Różnicuje, porównuje i posługuje się określeniami dotyczącymi 

kierunków w przestrzeni: przed siebie-za siebie, w bok, np. w czasie 

zabaw ruchowych rzucanie piłeczki lub woreczka przed siebie, za siebie 

2. Różnicuje, porównuje i posługuje się określeniami dotyczącymi położenia 

przedmiotów w przestrzeni : daleko-blisko, dalej-bliżej, wyżej-niżej. 

 

Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Poznaje określenia dotyczące stronności własnego ciała, np. oznaczenie 

prawej ręki jako wiodącej (u dziecka praworęcznego) kropeczką 

zawiązaniem wstążeczki lub nitki ... Pokazuje prawą ręki, nogi, ucha 

(analogiczne postępowanie ze stroną lewą). 

2. Coraz dokładniej porównuje i posługuje się pojęciami dotyczącymi 

kierunków w przestrzeni : w prawo, w lewo. 

3. Posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w 

przestrzeni względem siebie (w odniesieniu do siebie): na prawo-na lewo, 

naprzeciw, np. zabawa „Jak dojść do  celu ?” - dziecko ma zasłonięte 

oczy, a nauczycielka podaje instrukcje słowną umożliwiającą dojście do 

określonego celu. 

 

Poziom IV 

Dziecko 6- letnie: 

1. Prawidłowo posługuje się pojęciami dotyczącymi orientacji w schemacie 

własnego ciała. 

2. Orientuje się w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw (odwrotność 

strony lewej i prawej)  

3. W czasie wycieczki, spaceru określa (wskazuje) prawą, lewą stronę ulicy, 

co znajduje się po prawej-lewej stronie. 

4. Określa kierunki w przestrzeni : w przód-w tył, do góry-na doł, przed 

siebie- za siebie, w bok, w prawo-w lewo, na wprost. 

5. Posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w 

przestrzeni : 

a) na, pod, nad, np. nad stołem wisi lampa, pod stołem leży piłka, na stole 

stoi wazon z kwiatami 

b) wyżej-niżej, np. lampa wisi wyżej, obrazek wisi niżej 

c) między, przy, np. pasta leży przy kubku, mydło leży między gąbką i 

szczoteczką do rąk 
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d) na prawo od, na lewo od, wewnątrz, np. na prawo od kubka leży pasta 

do zębów, wewnątrz (w środku) kubka jest woda. 

e) w środku (wewnątrz), na zewnątrz, np. w środku (wewnątrz) pudełka są 

klocki w kształcie koła, na zewnątrz pudełka leżą klocki w kształcie 

trójkąta 

    6. Stosuje zdobyte wiadomości w praktyce: 

 a) określa kierunki z punktu widzenia kolegi (inny układ odniesienia) 

 b) próbuje rysować proste „planów” drogi spaceru  

c) w ogrodzie, na spacerze, wycieczce, zaznacza strzałkami (rysowanie 

kredą, układanie z patyczków, szyszek) drogi, którą należy dojść do 

„ukrytego skarbu”. 

 

WIE, NA CZYM POLEGA POMIAR DŁUGOŚCI, I ZNA PROSTE 

SPOSOBY MIERZENIA: KROKAMI, STOPA ZA STOPĄ 

Poziom I 

Dziecko 3- letnie: 

1. Poznaje w toku zabaw i ćwiczeń określenia długi i krótki. 

2. Dostrzega w czasie zabaw manipulacyjnych różnice długości między 

przedmiotami (zabawkami). 

3. Stosuje określenia: długi-krótki 

 

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Porównuje przedmioty i szacuje, czy są tej samej długości. 

2. Stosuje określenia długi – dłuższy, krótki, krótszy. 

3. Zapoznaje się z możliwością dokonywania pomiarów tzw. „naturalną” 

miarą (np. długość kroku, stopy, rozpiętość palców przy mierzeniu 

łańcucha na choinkę) oraz tzw. „wspólną” miarą (np. może to być 

skakanka, sznurek, klocek, ołówek, patyk. ...), przy pracach na działce, 

budowlach z klocków, zabawach ruchowych. 

 

Poziom III 

 Dziecko 5- letnie: 

1. Zdobywa doświadczenia sprzyjających stosowaniu określeń dotyczących 

wielkości przedmiotów (poprzez różnicowanie, porównywanie, 

porządkowanie) według wzrastającej lub malejącej długości, wielkości. 

2. Mierzy długości krokami, stopa za stopą. 

3. Stosuje umiejętność mierzenia w sytuacjach życiowych. 
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Poziom IV 

Dziecko 6-letnie: 

1. Sprawnie posługuje się (w toku czynności manipulacyjnych, gier i zabaw 

ruchowych) pojęciami dotyczącymi długości: długi, dłuższy, najdłuższy, 

taki sam ... 

2. Doskonali umiejętność w posługiwaniu się „wspólną” miarą, 

porównywanie przedmiotów w odniesieniu do wybranego, stanowiącego 

„wspólną” miarę).  

3. Porównuje i szacuje wielkości dwóch przedmiotów. Ustala, czy są tej 

samej długości. 

4. Mierzy długość krokami, stopa za stopą, łokciami, dłonią, palcami. 

5. Odmierza długości klockami, patykiem, sznurkiem.  

6. Poznaje narzędzia służące do pomiaru długości: miara krawiecka, 

stolarska, taśma miernicza, linijka szkolna. 

7. Mierzy długości różnych przedmiotów.  

 

ZNA STAŁE NASTĘPSTWO DNI I NOCY, PÓR ROKU, DNI 

TYGODNIA, MIESIĘCY W ROKU 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Skupia uwagę na szeregach powtarzających się przedmiotach. 

2. Dostrzega to, co się powtarza i kontynuuje rytm poprzez dokładanie 

przedmiotu. 

3. Wysłuchuje rytm i kontynuuje go poprzez: klaskanie, tupanie, stukanie 

itd. 

4. Wysłuchuje rytm w krótkich wyliczankach, wierszykach i opowiadaniach 

z powtarzającym się motywem. 

 

Poziom II  

Dziecko 4- letnie: 

1. Skupia uwagę na szeregach i wychwytuje powtarzające się układy 

rytmiczne. 

2. Wykonuje ćwiczenia ruchowe z zauważalnym rytmem. 

3. Dostrzega rytm w wypowiedziach słownych: w wyliczankach, wierszach i 

opowiadaniach z powtarzającym się motywem. 

4. Podejmuje próby przekładania dostrzeżonych regularności, w prostych 

układach rytmicznych z jednej reprezentacji na drugą. 

5. Dostrzega przemienność dnia i nocy, układa z klocków kalendarzy z 

uwzględnieniem dni i nocy 
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Poziom III 

Dziecko 5- letnie: 

1. Skupia uwagę na rytmach, wychwytuje powtarzające się sekwencje i 

kontynuuje rytm. 

2. Przekłada dostrzeżone regularności z jednej reprezentacji na inną 

3. Układa szlaczki zgodnie ze słowną instrukcją. 

4. Dostrzega rytm w wierszach, opowiadaniach z powtarzającym się 

motywem i w wyliczankach. 

5. Podejmuje próby układania opowiadań z powtarzającym się motywem 

6. Rozumie rytmiczną organizację czasu. 

 

Poziom IV  

Dziecko 6-letnie: 

1. Potrafi skupić uwagę na rytmach, wychwytuje powtarzające się sekwencje 

i kontynuuje je: rytmy układane z klocków, rytmy wysłuchane i 

wygrywane, układy rytmiczne pokazane ruchem ciała. Stopniowanie 

trudności 

2. Przekłada dostrzeżone regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem 

na jeszcze inną. 

3. Rysuje szlaczki według wcześniej wysłuchanego rytmu (wystukany lub 

wygrany na instrumentach) oraz według rytmu pokazanego ruchem ciała.  

4. Potrafi kodować rytm na papierze 

5. Uczy się na pamięć wierszyków, wyliczanek i krótkich opowiadań z 

powtarzającymi się motywami.  

6. Podejmuje próby samodzielnego układania podobnych wyliczanek i 

krótkich opowiadań. 

7. Rozumie rytmiczną organizację czasu : pory roku, dni tygodnia, miesiące 

w roku.  

8. Orientuje się, co oznaczają określenia : wczoraj, jutro, pojutrze, 

przedwczoraj. Tydzień jako porządek dni od poniedziałku do niedzieli 

(włącznie) i jako 7 dni, niezależnie od którego dnia zacznie się liczyć 

 

ROZRÓŻNIA PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE 

(TRÓJKĄT, KOŁO, PROSTOKĄT, KWADRAT) 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Układa kompozycje z figur geometrycznych. 

2. Dostrzega różne kształty w otoczeniu. 

3. Manipuluje różnymi płaskimi figurami geometrycznymi, bez konieczności 

zapamiętywania ich nazw. 
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4. Wskazuje dwie takie same figury geometryczne bez konieczności ich 

nazywania. 

5. Dopasowuje figury do kształtu otworu. 

6. Rozpoznaje i nazywa koło, tworzy koło w zabawie. 

7. Odszukuje koło w najbliższym otoczeniu. 

      

     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Układa dowolne kompozycje, mozaiki z figur geometrycznych. 

2. Rozpoznaje i nazywa koło, trójkąt i kwadrat. 

3. Manipuluje różnymi płaskimi figurami geometrycznymi, z koniecznością 

zapamiętywania ich nazw. 

4. Odszukuje poznane kształty w najbliższym otoczeniu. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Układa dowolne kompozycje, mozaiki, obrazki z figur geometrycznych. 

2. Rozpoznaje i nazywa koło, trójkąt i kwadrat, prostokąt. 

3. Odwzorowuje kształty poznanych figur np.: układa z patyczków, sznurka. 

4. Odszukuje poznane kształty w najbliższym otoczeniu. 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Układa dowolne kompozycje, mozaiki, obrazki z figur geometrycznych. 

2. Rozpoznaje i nazywa koło, trójkąt i kwadrat, prostokąt. 

3. Rozpoznaje i nazywa figury przestrzenne najczęściej pojawiające się w 

otoczeniu dziecka: kula- piłka, sześcian- dom. 

4. Odwzorowuje kształty poznanych figur np.: rysuje po śladzie. 

5. Poznaje charakterystyczne cechy figur- podobieństwa i różnice. 

 

PORÓWNUJE WIELKOŚCI PRZEDMIOTÓW I OBIEKTÓW W 

SWOIM OTOCZENIU 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Określa wielkość przedmiotów używając pojęć: duży, mały. 

2. Potrafi wskazać w najbliższym otoczeniu obiekt mały i duży. 

3. Wskazuje w parze przedmiotów – przedmiot duży i mały.  

4. Manipuluje na przedmiotach układając je od najmniejszego do 

największego i odwrotnie ( piramidy ). 
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     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Nazywa wielkość przedmiotów używając pojęć: duży, mały, średni. 

2. Oceniania wielkości przedmiotów poprzez stosowanie porównań: większy 

od….., mniejszy od……, taki sam. 

3. Układa przedmioty od największego do najmniejszego i odwrotnie. 

 

Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Nazywa wielkość przedmiotów używając pojęć: mały, większy, 

największy.  

2. Porządkuje przedmioty wg wielkości  malejącej i wzrastającej.  

Używa określeń: mały, mniejszy, najmniejszy; duży, większy, 

największy; taki sam. 

3. Rozumie określenia dotyczące wielkości przedmiotów w zależności od 

rodzaju obiektu. 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Nazywa wielkość przedmiotów używając pojęć: mały, większy, 

największy; wyższy, niższy, najniższy. 

2. Posługuje się określeniami dotyczącymi wielkości przedmiotów w 

zależności od rodzaju obiektu ( wysoki- niski, mały- duży, chudy- gruby: 

wraz ze stopniowaniem ). 
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4.14  EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 
Tworzenie warunków  do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej 

i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności 

czytania i pisania). 

POTRAFI OKREŚLIĆ KIERUNKI ORAZ MIEJSCA NA KARTCE 

PAPIERU, ROZUMIE POLECENIA TYPU: NARYSUJ KÓŁKO W 

LEWYM GÓRNYM ROGU KARTKI, NARYSUJ SZLACZEK, 

ZACZYNAJĄC OD LEWEJ STRONY KARTKI 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Zdobywa doświadczenia w kształtowaniu świadomości schematu  

     własnego ciała: nazywa poszczególne części ciała.  

2. Poznaje określenia: przód- tył, góra- dół, bok. 

3. Określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za obok, do 

przodu, do tyłu. 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Różnicuje, porównuje i posługuje się określeniami dotyczącymi  

     kierunków w przestrzeni: przed siebie- za siebie, w bok. 

2. Różnicuje, porównuje i posługuje się określeniami dotyczącymi  

     położenia przedmiotów w przestrzeni: daleko- blisko, wyżej- niżej. 

3. Posługuje się pojęciami dotyczącymi kierunków w przestrzeni: w  

     prawo, w lewo. 

4. Potrafi powiedzieć co widzi osoba stojąca naprzeciw z lewej i prawej  

     strony ( zabawy z misiem- co misiu ma z lewej strony, a co z prawej). 

 5.  Stosuje się do odróżniania określeń: u góry kartki, na dole kartki. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Prawidłowo posługuje się pojęciami dotyczącymi orientacji w  

     schemacie własnego ciała. 

2. Orientuje się w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw ( odwrotność  

     strony lewej i prawej).  

3. Określa co osoba stojąca naprzeciw ma po prawej i po lewej stronie. 

4. Posługuje się określeniami: w lewym górnym rogu, w prawym górnym 

rogu, w lewym dolnym rogu, w prawym dolnym rogu. 

5. Rozpoczyna rysowanie szlaczków od lewej strony. 

6. Układa np. mozaikę wg podanego wzoru. 
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     Poziom IV 

     Dziecko 6- letnie: 

1. Potrafi wytyczyć kierunek w stosunku do danego przedmiotu. 

2. Potrafi poruszać się wg wskazówek udzielanych przez dorosłych: idź 

prosto, teraz w lewo dwa kroki, dalej prosto bez okręcania się itd. 

 

POTRAFI UWAŻNIE PATRZEĆ (ORGANIZUJE POLE 

SPOSTRZEŻENIOWE), ABY ROZPOZNAĆ I ZAPAMIĘTAĆ TO, CO 

JEST PRZEDSTAWIONE NA OBRAZKACH 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Uważnie obserwuje co znajduje się w otoczeniu i potrafi powiedzieć 

     jaka zaszła zmiana. 

2. Porównuje ze sobą dwie takie same zabawki, obrazki.  

3. Dobiera do pary takie same obrazki. 

4. Potrafi powiedzieć, którą zabawkę, obrazek przedstawiający jedną 

rzecz, schowano spośród pięciu. 

5. Składa wg wzoru obrazek pocięty na części ( 2-4 części ). 

6. Opowiada, co dzieje się na obrazkach historyjki obrazkowej.  

7. Potrafi wskazać obrazek historyjki obrazkowej, o którym mowa.  

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Dokładnie obserwuje co znajduje się w otoczeniu, zauważa  

     drobniejsze szczegóły.  

2. Porównuje ze sobą dwie takie same zabawki, obrazki, rzeczy różniące 

     się kilkoma cechami. 

3. Dopasowuje cienie sylwet rzeczy do obrazków. 

4. Potrafi powiedzieć, którą zabawkę, obrazek przedstawiający jedną 

rzecz, schowano spośród ośmiu.  

5. Składa wg wzoru obrazek pocięty na części ( 4- 6 części ). 

6. Opowiada, co dzieje się na obrazkach historyjki obrazkowej, określa 

związek występujący pomiędzy rzeczami, zjawiskami. 

7. Układa obrazki według kolejności wydarzeń, opowiada co wydarzyło 

się najpierw, a co potem. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Dokonuje dokładnych obserwacji, określa szczegóły różniące postacie,  

     rzeczy i zjawiska. 
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2.   Porównuje ze sobą dwie takie same zabawki, obrazki, rzeczy 

różniące 

     się kilkoma cechami, wskazuje cechy wspólne. 

3.  Potrafi powiedzieć, który obrazek został schowany i co na nim się  

     działo. 

4. Składa wg wzoru obrazek pocięty na części ( 6- 8 części ). 

5. Układa ciąg elementów według wzoru. 

6.  Opowiada obrazki o bardziej złożonej treści, nadaje imiona postaciom. 

7.  Rozpoznaje i nazywa przeżycia postaci występujących na obrazkach   

     ( zadowolony, zmartwiony, zdziwiony ). 

8. Domyśla się treści obrazka zasłoniętego. 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6 – letnie: 

1. Składa obrazki pocięte z 10 i więcej części. 

2. Zgaduje co zostało schowane z 10 i więcej przedmiotów ( zwiększona 

liczba chowanych przedmiotów).  

3. Tworzy i rysuje własne historyjki obrazkowe. 

 

DYSPONUJE SPRAWNOŚCIĄ RĄK ORAZ KOORDYNACJĄ 

WZROKOWO-RUCHOWĄ POTRZEBNĄ DO RYSOWANIA, 

WYCINANIA I NAUKI PISANIA 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Bierze udział w zajęciach ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem  

     kończyn górnych. 

2. Ilustruje zabawy ruchami obu rąk i ruchami palców: zabawy 

paluszkami. 

3. Uczy się poprawnie trzymać kredkę i pędzel. 

4. Konstruuje z klocków różne budowle. 

5. Modeluje z plasteliny i modeliny różne wzory. 

6. Maluje farbami plakatowymi na dużych kartonach. 

7. Lepi z masy solnej, ugniata. 

8. Tworzy kompozycje za pomocą stemplowania: korkiem, przekrojonym 

ziemniakiem. 

9. Nakleja na kartkę gotowe elementy. 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Ilustruje zabawy i krótkie wiersze ruchami obu rąk i ruchami palców. 

2. Odtwarza ruchem i gestem znane czynności. 
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3. Tworzy budowle z różnorodnych klocków pojedynczych i 

nakładanych na siebie. 

4. Układa wzory prostych mozaik. 

5. Kreśli palcem po podłodze różne wzory. 

6. Nawleka na sznurowadło kółka, guziki i inne elementy. 

7. Rysuje patykiem na piasku. 

8. Poprawnie trzyma kredkę, pędzel, reguluje nacisk dłoni i palców. 

9. Lepi z masy solnej, modeliny, plasteliny, gliny. 

        10.  Wydziera z papieru różne kształty. 

        11.  Podejmuje próbę ciecia nożyczkami. 

        12. Tworzy kompozycje z papieru, np.: origami. 

        13. Uzupełnia rysunki brakującymi częściami. 

           

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Ilustruje ruchem treści wierszy i piosenek, tworzy własne propozycje  

     gestów i ruchów dostosowanych do tekstu.  

2. Bawi się w teatr cieni, tworzy rzeczy i postaci z układu rąk, dłoni i 

palców, 

3. Tworzy budowle z różnorodnych klocków wymagających skręcania, 

dopasowywania. 

4. Układa wzory różnych mozaik. 

5. Prawidłowo trzyma różne przybory do malowania. 

6. Sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami. 

7. Kreśli palcem po podłodze, w powietrzu, po śladzie. 

8. Zmienia uproszczone rysunki przez dorysowywanie różnych 

elementów, np. z kwadratu tworzy dom. 

          9.  Modeluje z miękkiego drutu wzory figur, zwierzątek. 

        10.  Przeplata cienkie sznurki, tasiemki. 

        11.  Wycina z kolorowego papieru elementy według wzoru i własnych   

     pomysłów. 

        12.  Kalkuje rysunki i wypełnia kontury kolorem. 

         13. Nawleka na cienki sznurek, drucik korale, guziki itp. według podanego  

              pomysłu i własnego wzoru. 

        14. Układa ornamenty z patyczków w układzie poziomym i pionowym. 

        15. Stempluje od lewej do prawej, z góry na dół. 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6- letnie: 

1. Wycina skomplikowane elementy. 

2. Majsterkuje za pomocą prostych narzędzi. 
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SŁUCHA NP. OPOWIADAŃ, BAŚNI I ROZMAWIA O NICH; 

INTERESUJE SIĘ KSIĄŻKAMI 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Wykazuje zainteresowanie książką z obrazkami. 

2. Ogląda książki z mała ilością tekstu. 

3. Wypowiada się na temat treści obrazków. 

4. Umiejętnie odwraca kartki i szanuje książki. 

5. Odkłada książki na stałe uzgodnione miejsce. 

6. Słucha krótkich opowiadań, bajek, wierszy o zrozumiałych treściach, 

dostosowanych dla dzieci. 

7. Wypowiada się na temat treści zawartych w opowiadaniu, bajce, 

wierszu. 

8. Odwiedza bibliotekę przedszkolną ( w zależności od możliwości ). 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Korzysta z książek i czasopism dziecięcych. 

2. Pogłębia zainteresowanie książką. 

3. Opowiada co dzieje się na obrazkach. 

4. Uczy się prawidłowo obchodzić z książką, pamiętając o odłożeniu jej 

na wyznaczone miejsce. 

5. Zgłasza nauczycielce książkę uszkodzoną. 

6. Słucha bajek, opowiadań, wierszy dostosowanych do dzieci. 

7. Samodzielnie opowiada wysłuchane bajki, opowiadania, wiersze. 

8. Wie jak powstają książki. 

9. Odwiedza bibliotekę publiczną, księgarnię. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Korzysta z książek różnych z dużą ilością tekstu. 

2. Dokładnie opowiada co dzieje się na obrazkach. 

3. Prawidłowo obchodzi się z książką. 

4. Pomaga nauczycielce w naprawianiu książek. 

5. Uczestniczy w wymianie książek na nowe do kącika książki. 

6. Słucha dłuższych bajek, opowiadań, wierszy dostosowanych do dzieci. 

7. Przynosi własne książki i opowiada o nich kolegom. 

8. Odwiedza bibliotekę szkolną, księgarnię. 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6- letnie: 

1. Ogląda atlasy, encyklopedie, informatory, książki naukowe. 
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UKŁADA KRÓTKIE ZDANIA, DZIELI ZDANIA NA WYRAZY, 

DZIELI WYRAZY NA SYLABY; WYODRĘBNIA GŁOSKI W 

SŁOWACH O PROSTEJ BUDOWIE FONETYCZNEJ 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Liczy słowa w zdaniu. 

2. Podejmuje próbę układania prostych zdań do obrazka. 

3. Dzieli wyraz na sylaby. 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Układa krótkie zdania. 

2. Dzieli wyrazy na sylaby. 

3. Dzieli zdanie na wyrazy. 

4. Składa z sylab słowa, np.: ma-ma, ce-bu-la. 

5. Wybrzmiewa samogłoski w nagłosie. 

6. Wie, co to jest głoska i litera. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Układa zdania, liczy w nich wyrazy. 

2. Dzieli dłuższe wyrazy na sylaby. 

3. Układa z sylab wyrazy. 

4. Wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie. 

5. Wyodrębnia głoski w śródgłosie. 

6. Dzieli wyraz o prostej budowie fonetycznej na głoski.  

7. Wie, co to głoska, litera, sylaba i zdanie. 

  

     Poziom IV 

     Dziecko 6- letnie: 

1. Tworzy zdania złożone, liczy w nich wyrazy. 

2. Tworzy wyrazy na określoną sylabę, głoskę słyszaną w nagłosie, 

wygłosie ( np. rymowanki ). 

3. Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie 

fonetycznej ( l-o-k-o-m-o-t-y-w-a, lo-ko-mo-ty-wa ). 
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ROZUMIE SENS INFORMACJI PODANYCH W FORMIE 

UPROSZCZONYCH RYSUNKÓW ORAZ CZĘSTO 

STOSOWANYCH OZNACZEŃ I SYMBOLI, NP. W PRZEDSZKOLU, 

NA ULICY, NA DWORCU 

Poziom I 

Dziecko 3-letnie: 

1. Poznaje znaki, oznaczenia i symbole znajdujące się w przedszkolu. 

2. Rozpoznaje znaczek rozpoznawczy w szatni i łazience. 

3. Uczy się korzystać z toalety wie, gdzie załatwiają się chłopcy i 

dziewczynki w zależności od symbolu na drzwiach 

4. Obserwuje podczas wycieczek nazwy ulic i numery domów. 

 

Poziom II 

Dziecko 4-letnie: 

1. Obserwuje podczas wycieczek oznaczenia instytucji, zakładów pracy. 

2. Obserwuje znaki drogowe. 

3. Rozpoznaje niektóre znaki i wie co one oznaczają i dlaczego są tak  

     ważne. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5-letnie: 

1. Obserwuje podczas wycieczek  do zakładów i instytucji znaki i  

     symbole umieszczone wewnątrz budynku i odczytuje z pomocą    

     nauczyciela. 

2. Posługuje się w przedszkolu symbolami oznaczania pogody. 

3. Rozpoznaje i nazywa znaki drogowe. 

 

     Poziom IV 

     Dziecko 6- letnie: 

1. Wykonuje wspólnie z nauczycielka oznaczenia do wykorzystania w  

     sali. 

 

ZNA DRUKOWANE I PISANE, MAŁE I WIELKIE LITERY 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Rozpoznaje swoje imię spośród kilku. 

2. Odczytuje globalnie krótkie 3-4 literowe wyrazy. 

3. Podejmuje próbę rozpoznania samogłosek: A, O, E, I, U, Y. 
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     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Rozpoznaje wśród innych imion swoje imię. 

2. Odczytuje globalnie wyrazy. 

3. Rozpoznaje samogłoski: A, a, O, o, E, e, I, i, U, u, Y, y. 

4. Zna niektóre spółgłoski. 

    

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Rozpoznaje swoje imię i imiona swoich kolegów. 

2. Odczytuje globalnie dłuższe wyrazy. 

3. Zna wszystkie litery małe i wielkie. 

4. Odróżnia litery pisane i drukowane. 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Wie, które litery to samogłoski, a które spółgłoski. 

2. Zna wszystkie litery małe i wielkie, pisane i drukowane. 

3. Układa schemat i model wyrazu. 

 

UKŁADA WYRAZY Z LITER I ZDANIA Z WYRAZÓW 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Ogląda obrazki podpisane wyrazem, zdaniem. 

2. Układa swoje imię z liter wg wzoru. 

3. Układa wg wzoru wyrazy 3 literowe. 

4. Przelicza litery w wyrazach do 3. 

5. Przelicza wyrazy w zdaniach do 3. 

     

     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Podejmuje próbę ułożenia swojego imienia bez wzoru. 

2. Układa z liter sylaby: ma, ta, to , me itp. 

3. Układa z liter wyrazy wg wzoru. 

4. Układa z rozsypanki wyrazowej zdanie wg wzoru. 

      

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Układa z liter swoje imię. 

2. Układa z liter krótkie wyrazy. 

3. Układa zdania z rozsypanki wyrazowej ( 2-3 wyrazy ). 

4. Wie, że zdanie rozpoczyna się z wielkiej litery i kończy kropką. 
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5. Tworzy wyrazy rozpoczynające się od określonej litery. 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Układa zdania z rozsypanki wyrazowej z więcej niż 3-4 wyrazów. 

2. Tworzy zdanie składające się z 3-4 wyrazów rozpoczynających się tą 

samą literą ( A…….a……..a…….. .). 

 

POTRAFI CZYTAĆ PROSTE WYRAZY I KRÓTKIE ZDANIA 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Odczytuje globalnie wyrazy. 

2. Czyta wyraz pod obrazkiem. 

      

     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Odczytuje globalnie wyrazy i zdania. 

2. Odczytuje globalnie wyrazy i zdania w tekście. 

3. Podpisuje wyrazem obrazek po uprzednim pokazie nauczyciela. 

      

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Odczytuje globalnie dłuższe wyrazy i zdania. 

2. Tworzy z sylab podpis do obrazka. 

3. Przyporządkowuje wyrazy do odpowiedniej ilustracji. 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Tworzy wyrazy z liter jako podpisy do obrazka. 

2. Podejmuje próbę tworzenia zdania z rozsypanki wyrazowej jako podpis 

do ilustracji. 

3. Przyporządkowuje i odczytuje krótkie zdania do ilustracji. 

4. Czyta proste wyrazy i krótkie zdania. 

5. Czyta tekst złożony z wyrazów i obrazków. 

 

KREŚLI ZNAKI LITEROPODOBNE 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Potrafi kreślić linie na dużych arkuszach papieru o różnych kształtach, 

formacie i fakturze. 

2. Kreśli linie pionowe i poziome. 
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     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Rysuje proste mandale. 

2. Kreśli różne wzory graficzne zgodnie z pokazem i instrukcja nauczyciela. 

3. Samodzielnie tworzy znaki literopodobne na różnym podłożu ( kaszka, 

piasek ).  

4. Kreśli linie pionowe, poziome i skośne. 

      

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Kreśli linie pionowe, poziome, skośne, faliste i inne. 

2. Rysuje skomplikowane mandale. 

3. Potrafi posługiwać się szablonem. 

4. Rysuje po śladzie. 

5. Kreśli szlaczki literopodobne po śladzie. 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Potrafi kreślić szlaczki literopodobne na papierze różnego formatu i 

kształtu. 

2. Tworzy szlaczki literopodobne. 

3. Kreśli wzory literopodobne po śladzie i bez śladu. 

4. Kreśli wzory literopodobne w liniaturze. 

 

POTRAFI ODWZOROWAĆ KSZTAŁTY LITER 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Układa puzzle literowe wg wzoru z 2-3 części. 

2. Układa literę drukowaną z różnorodnych materiałów wg wzoru. 

      

     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Układa literę drukowaną z różnorodnych materiałów po wzorze. 

2. Pisze wielką literę drukowaną palcem po śladzie na dużych 

powierzchniach. 

      

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Składa puzzle literowe z 3-5 części. 

2. Tworzy litery z różnych elementów 

3. Wypełnia kontury litery rożnymi materiałami. 
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Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Kreśli litery po śladzie 

2. Kreśli litery po śladzie w liniaturze. 

 

PODEJMUJE PRÓBY PISANIA 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Podejmuje próby pisania po śladzie bez liniatury. 

2. Pisze po śladzie wyrazy jedno- dwu sylabowe bez liniatury. 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Pisze litery w liniaturze po śladzie.  

2. Podejmuje próbę pisania wyrazów po śladzie. 

 

ROZUMIE ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Podpisuje imieniem wytwory swoich działań plastyczno- technicznych. 

2. Rozumie znaczenie pisma jako sposobu komunikowania się. 

      

     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Podpisuje wyrazem wytwory swojej działalności. 

2. Poznaje różne techniki pisma. 

      

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Rozumie, że słowo dotyczy mowy, wyraz pisania. 

2. Bierze udział w tworzeniu gry planszowej. 

3. Podpisuje swoją pracę tak jak potrafi. 

4. Tworzy książeczki z małą ilością tekstu pisanego. 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Rozumie, że wyraz jest trwalszy niż słowo. 

2. Podpisuje swoją pracę literami pisanymi. 

3. Tworzy reguły gry planszowej. 

4. Zapisuje proste wyrazy na komputerze. 
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4.16  POSŁUGIWANIE SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM 

 

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM 

OBCYM NOWOŻYTNYM. 

 

UCZESTNICZY W ZABAWACH, NP. MUZYCZNYCH, RUCHOWYCH, 

PLASTYCZNYCH, KONSTRUKCYJNYCH, TEATRALNYCH 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Potrafi rozróżnić i nazwać podstawowe kolory klocków, podstawowe 

zabawki. 

2. Potrafi pokolorować i nazwać: części twarzy, członków najbliższej 

rodziny, podstawowe zabawki, produkty spożywcze, zwierzęta 

gospodarcze i egzotyczne oraz środki transportu.  

3. Zna zabawę polegającą na odpowiadaniu na proste pytania pacynek       

Mr Funny i Mr Lion, np. Jak masz na imię? Jak się miewasz?         

Potrafisz skakać? Czy widzisz czerwony? 

     

     Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Potrafi wysłuchać instrukcji nauczyciela i wykonać polecenia podczas 

dyktanda obrazkowego: pokolorować odpowiednie zabawki, części 

twarzy i ciała, członków rodziny, podstawowe przybory szkolne, produkty 

spożywcze, części garderoby, części domu, zwierzęta gospodarcze i 

egzotyczne, podstawowe warunki atmosferyczne: kiedy jest słońce, jest 

wietrznie, pada deszcz, śnieg. 

2. Zna zabawę polegającą na odpowiadaniu na proste pytania pacynek         

Mr Funny i Mr Lion, np. Jak masz na imię? Ile masz lat? Jak się miewasz? 

Jakiego koloru jest krówka? Potrafisz pływać? Czy małpka potrafi 

skakać? Lubisz jabłka? 

      

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Potrafi wysłuchać instrukcji nauczyciela i wykonać polecenia podczas  

dyktanda obrazkowego: pokolorować prostą postać i jej poszczególne 

części twarzy i ciała, członków rodziny, zabawki, produkty spożywcze, 

zwierzęta gospodarcze i egzotyczne, dom i jego podstawowe części, 

przybory szkolne, podstawowe elementy pór roku: np. liście i deszcz 

jesienią, bałwanek i śnieg zimą, kwiaty, ptaki i pszczoły wiosną, morze, 

plaża, i muszelki latem. 
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2. Zna zabawę polegającą na odpowiadaniu na proste pytania pacynek Mr 

Funny i Mr Lion, np. Jak masz na imię? Ile masz lat? Jak się miewasz? 

Jakiego koloru jest krówka? Potrafisz pływać? Czy małpka potrafi latać? 

Jesteś głodny/a? Lubisz jabłka? Co masz na sobie? Jak jest teraz pogoda, 

pora roku? 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Potrafi wysłuchać instrukcji nauczyciela, narysować i opisać (używając 

kilku słów): siebie, swoją rodzinę, ulubioną zabawkę, ulubione części 

garderoby, ulubione danie, zwierzątko domowe, które chciałby/aby mieć, 

swój dom, swoje przybory do pisania liter i rysowania, zabawy na dworze 

podczas poszczególnych pór roku: np. zabawa z liśćmi-spacer w 

kaloszach jesienią, lepienie bałwanka zimą, na rowerze wiosną, na plaży, 

w górach latem. 

2. Zna zabawę polegającą na odpowiadaniu na proste pytania pacynek Mr 

Funny i Mr Lion, np. Jak masz na imię? Ile masz lat? Jak się miewasz? 

Jakiego koloru jest krówka? Potrafisz pływać? Czy małpka potrafi latać? 

Co potrafisz robić? Jesteś głodny/a? Lubisz jabłka? Co masz na sobie? 

Jak jest teraz pogoda, pora roku? Chcesz być dentystą? 

 

ROZUMIE BARDZO PROSTE POLECENIA I REAGUJE NA NIE 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Potrafi wykonać bardzo proste polecenia. 

 

     Poziom II 

     Dziecko 4- letnie: 

1. Potrafi wykonać proste polecenia. 

 

     Poziom III i IV  

     Dziecko 5 i 6- letnie: 

1. Potrafi wykonać złożone polecenia. 

2. Wykonuje polecenia dotyczące przebiegu zajęć. 

3. Potrafi reagować na polecenia związane z etapami zajęć. 

4. Wykonuje ćwiczenia do danego zajęcia. 

 

 

 

 

 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 151 

POWTARZA RYMOWANKI, PROSTE WIERSZYKI I ŚPIEWA 

PIOSENKI W GRUPIE 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Potrafi się przywitać i pożegnać.  

2. Nazywa niektóre części ciała. 

3. Liczy do pięciu. 

4. Nazywa kolory. 

5. Nazywa środki transportu. 

6. Nazywa zwierzęta gospodarcze. 

7. Nazywa członków rodziny. 

8. Nazywa niektóre produkty spożywcze. 

9. Zna podstawowe słownictwo związane z Bożym Narodzeniem, 

Wielkanocą, wakacjami zimowymi i letnimi. 

     

Poziom II 

Dziecko 4- letnie: 

1. Potrafi się przywitać i pożegnać.  

2. Liczy do 5. 

3. Nazywa niektóre części twarzy i ciała. 

4. Nazywa kolory. 

5. Nazywa środki transportu. 

6. Nazywa zwierzęta gospodarcze. 

7. Nazywa członków rodziny. 

8. Nazywa niektóre części garderoby. 

9. Nazywa części domu. 

10. Nazywa przybory szkolne. 

11. Nazywa produkty spożywcze. 

12. Nazywa podstawowe warunki atmosferyczne. 

13. Zna podstawowe słownictwo związane z Bożym Narodzeniem, 

Wielkanocą, wakacjami zimowymi i letnimi. 

 

     Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Potrafi się przywitać i pożegnać. 

2. Liczy do 10. 

3. Nazywa niektóre części twarzy i ciała. 

4. Nazywa kolory. 

5. Nazywa środki transportu. 

6. Nazywa zwierzęta gospodarcze. 

7. Nazywa członków rodziny. 
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8. Nazywa niektóre części garderoby. 

9. Nazywa części domu. 

10. Nazywa przybory szkolne. 

11. Wymienia produkty spożywcze. 

12. Nazywa podstawowe warunki atmosferyczne. 

13. Nazywa pory roku. 

14. Nazywa czynności wykonywane w chwili obecnej. 

15. Zna podstawowe słownictwo związane z Bożym Narodzeniem, 

Wielkanocą, wakacjami zimowymi i letnimi. 

 

Poziom IV 

      Dziecko 6- letnie: 

1. Potrafi się przywitać i pożegnać. 

2. Liczy do 10. 

3. Nazywa niektóre części twarzy i ciała. 

4. Nazywa kolory. 

5. Nazywa środki transportu. 

6. Nazywa zwierzęta gospodarcze. 

7. Nazywa członków rodziny. 

8. Nazywa niektóre części garderoby. 

9. Nazywa części domu. 

10. Nazywa przybory szkolne. 

11. Wymienia produkty spożywcze. 

12. Nazywa podstawowe warunki atmosferyczne. 

13. Nazywa pory roku i dni tygodnia. 

14. Nazywa niektóre zawody. 

15. Nazywa czynności wykonywane w chwili obecnej. 

16. Zna podstawowe słownictwo związane z Bożym Narodzeniem, 

Wielkanocą, wakacjami zimowymi i letnimi. 

 

ROZUMIE OGÓLNY SENS KRÓTKICH HISTORYJEK 

OPOWIADANYCH LUB CZYTANYCH, GDY SĄ WSPIERANE NP. 

OBRAZKAMI, REKWIZYTAMI, RUCHEM, MIMIKĄ, GESTAMI 

 

Poziom I  

Dziecko 3- letnie: 

1. Opowiada historyjki obrazkowe. 

2. Ogląda obrazki. 
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      Poziom II  

Dziecko 4- letnie  

1. Opowiada historyjki obrazkowe. 

2. Ogląda obrazki. 

 

Poziom III 

     Dziecko 5- letnie: 

1. Opowiada historyjki obrazkowe. 

2. Ogląda obrazki. 

 

Poziom IV 

      Dzieci 6- letnie: 

1. Opowiada historyjki obrazkowe. 

2. Ogląda obrazki. 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia…. 

Załącznik nr 1 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju  

i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze  

i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

 

Celem wychowania przedszkolnego jest: 

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów  

i porażek; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa  

w zabawach i grach sportowych; 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym  

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały  

dla innych; 
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8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki 

plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i 

umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej; 

11) przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności czytania i pisania;  

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym  

poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz 

budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach 

edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności 

językowej i kulturowej;  

13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których 

mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych 

oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.
1)

), podtrzymywanie  

i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie 

dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem 

regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej 

oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub 

etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych. 

 

Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele 

podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego 

dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych,  

w tym dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 

stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju 

psychofizycznego. 

 



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 156 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola  

oraz innej formy wychowania przedszkolnego. W każdym z obszarów są podane umiejętności  

i wiadomości, którymi dzieci kończące wychowanie przedszkolne powinny się wykazywać. 

 

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać  

i kształcić dzieci w następujących obszarach: 

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi  

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Budzenie 

zaciekawienia otaczającym światem przez prowokowanie pytań i dostarczanie radości 

odkrywania. 

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie 

zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;  

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać  

w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;  

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

swoich zachowań;  

4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które 

wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i 

szykanować innych;  

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

można podawać takie informacje.  

 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) jest samodzielne w zakresie higieny osobistej;  

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

sobie;  

3) samodzielnie ubiera się i rozbiera;  
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4) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.  

 

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne: 

1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem 

artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;  

2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się  

w inny zrozumiały sposób;  

3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych 

sprawach;  

4) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach  

i decyzjach.  

 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w 

poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych  

na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);  

2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego 

pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;  

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

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;  

2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie,  

że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;  

3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem 

mniej sprawnym ruchowo;  
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4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,  

w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.  

 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie 

o nią poprosić; 

2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków 

transportu;  

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

4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych  

(np. środków czystości);  

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w 

domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.  

 

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, 

przedstawieniu, w teatrze, w kinie;  

2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem  

i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).  

 

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej 

(śpiew, gra, taniec).  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy 

w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;  

2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża 

je ruchem;  
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3) wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami 

aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz 

innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;  

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

 

9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych 

środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form 

konstrukcyjnych;  

2) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami 

sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;  

3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni  

i architekturą wnętrz).  

 

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowań technicznych.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów  

(np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość  

z wykonanej pracy;  

2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;  

3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), 

próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich. 

 

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór 

roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z 
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pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną 

pogodę);  

2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał 

deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich 

możliwości.  

 

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach 

przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;  

2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, 

bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 

3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; 

wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.  

 

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;  

2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na 

innych zbiorach zastępczych;  

3) porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne  

i nierównoliczne; 

4) odwzorowuje zbiory, odtwarza liczby ich elementów z wykorzystaniem liczmanów; 

5) odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10; 

6) potrafi dodać i odjąć liczby w zakresie 10 na konkretach; 

7) posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi; 

8) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku  

do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;  

9) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za 

stopą;  

10) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku; 
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11) rozróżnia podstawowe figury geometryczne (trójkąt, koło, prostokąt, kwadrat); 

12) porównuje wielkości przedmiotów i obiektów w swoim otoczeniu. 

 

14. Tworzenie warunków  do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej 

i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania 

umiejętności czytania i pisania). 

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj 

kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;  

2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, 

co jest przedstawione na obrazkach;  

3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, 

wycinania i nauki pisania;  

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

5) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia 

głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;  

6) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często 

stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 

7) zna drukowane i pisane, małe i wielkie litery; 

8) układa wyrazy z liter i zdania z wyrazów; 

9) potrafi czytać proste wyrazy i krótkie zdania; 

10) kreśli znaki literopodobne; 

11) potrafi odwzorować kształty liter; 

12) podejmuje próby pisania; 

13) rozumie znaczenie umiejętności pisania. 

 

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie one pracują, czym się zajmują;  

2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się  

w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;  

3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;  
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4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii 

Europejskiej;  

5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.  

 

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, 

teatralnych;  

2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;  

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;  

4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane 

np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, 

 

17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej  

lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych  

oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie  

z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym.  

 

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:  

1) uczestniczy w zabawach prowadzonych w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub 

języku regionalnym;  

2) rozumie bardzo proste polecenia wydawane w języku mniejszości narodowej  

lub etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie;  

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości 

narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;  

4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych w języku 

mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym; 

5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy; 

6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej. 

 

Zalecane warunki i sposób realizacji 
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W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci 

w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu 

przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu 

tygodniowym:  

 

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się 

swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);  

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) 

dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry  

i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, 

porządkowe i ogrodnicze itd.);  

3) co najmniej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

według programu wychowania przedszkolnego;  

4) pozostały czas  nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się 

w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).  

 

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu 

poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.  

 

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą 

pomóc:  

1) rodzicom w podjęciu decyzji o rozpoczynaniu spełniania obowiązku szkolnego przez 

dziecko;  

2) nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego  

przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju 

dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole 

podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego – zespołowi nauczycieli i specjalistów przy opracowywaniu lub 

modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;  

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie 

potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę 

dziecka.  
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W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej.  

Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej  

oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, 

współpracując w tym zakresie z rodzicami.  

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być 

włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego  

i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki 

umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia 

codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo 

prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną 

lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych 

wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.  

Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą 

przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach 

podstawowych na terenie danej gminy.  

 

Realizację programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową 

wychowania przedszkolnego, w oddziale w przedszkolu lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania 

przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. Prowadzenie zajęć  

lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez 

sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można 

powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone  

w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  

oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 

wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.  

 

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciele:  

1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego zapoznają 
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rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do procesu 

nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych;  

2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do 

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;  

3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola lub innej formy 

wychowania  przedszkolnego, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział 

dzieci.  

 

Dziecko sześcioletnie, realizujące roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne powinno 

podejmować aktywność podobną do aktywności ucznia. Rolą nauczyciela wychowania 

przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, 

uwzględniając potrzeby dziecka  – w tym potrzebę ruchu.  

 

W celu przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni 

znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu 

edukacyjnego. 
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Arkusz obserwacji dziecka 3- letniego 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………… 

Wiek:…….. lat(a). Grupa…………. 
 

OBSZAR RODZAJ UMIEJETNOŚCI 

OCENA 

WSTĘPNA 

I 

PÓŁROCZE 

II 

PÓŁROCZE 
T

A
K

 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

E
D

U
K

A
C

J
A

 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 1. Rozumie polecenia.          

2. Przestrzega reguł w grupie.          

3. Właściwie zachowuje się w 

stosunku do bliskich. 

         

4. Umie poprosić o pomoc.          

5. Zna imię swoje i imiona 

kolegów.  

         

S
A

M
O

O
B

S
Ł

U
G

A
 

1. Próbuje samodzielnie 

korzystać z toalety. 

         

2. Myje i wyciera ręce.          

3.Potrafi umyć zęby.          

4. Zakłada i zdejmuje obuwie 

(bez zapinania i sznurowania). 

         

5. Samodzielnie spożywa 

posiłki (korzysta z kubka i 

łyżki). 

         

6. Sprząta po sobie zabawki.          

M
Y

Ś
L

E
N

IE
 I

 

M
O

W
A

 

1. Potrafi dmuchnąć na piórko.           

2. Posługuje się 

umiarkowanym głosem. 

         

3. Wypowiada się prostymi 

zdaniami. 

         

4. Rozpoznaje odgłosy 

dochodzące z otoczenia. 
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5. Składa obrazki złożone z 2-

4 części wg wzoru. 

 

 

        

6. Tworzy zbiory przedmiotów 

wg jednego, określonego 

kryterium. 

         

7. Opowiada, co się dzieje na 

obrazkach historyjki 

obrazkowej. 

 

 

 

 

        

M
O

T
O

R
Y

K
A

 

 

1. Chętnie uczestniczy w 

zajęciach ruchowych. 

         

2. Wchodzi po schodach bez 

pomocy. 

         

3. Rozumie pojęcia ustawień w 

kole, parami, w rzędzie. 

         

4. Umiejętnie chwyta i odrzuca 

piłkę. 

         

5. Utrzymuje równowagę 

przechodząc po ławeczce. 

         

6.Prawidłowo trzyma kredki i 

pędzel. 

         

7. Wypełnia kontury 

przedmiotów. 

         

8. Podejmuje próby 

wydzierania z papieru prostych 

kształtów. 

         

9. Chętnie lepi z plasteliny.          

T
E

A
T

R
 I

 M
U

Z
Y

K
A

 

1. Zachowuje ciszę podczas 

przedstawienia, koncertu. 

         

2. Zapamiętuje krótkie 

wiersze. 

         

3.Powtarza rytmicznie teksty 

za głosem nauczycielki. 

         

4.  Ilustruje proste piosenki 

ruchem. 

         

5. Rozróżnia głos męski i 

żeński. 

         

6. Słucha muzyki.          

P
L

A
S

T
Y

K
A

 I
 

T
E

C
H

N
IK

A
 

1.  Maluje farbami.          

2. Rysuje kredkami.          

3.Lepi z masy solnej, 

plasteliny. 

         

4. Buduje z klocków.          

5.  nazywa narzędzia 

codziennego użytku. 

         

P
R

Z

Y
R

O

D
A

 1.Zna podstawowe zjawiska 

atmosferyczne wszystkich pór 

roku. 
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2. Zna niektóre cechy pogody 

każdej pory roku.  

         

3.  Rozumie symbolikę 

kalendarza dnia i nocy. 

         

4. Rozpoznaje niektóre rośliny 

po liściach. 

         

5. Nazywa zwierzęta 

hodowane w domu. 

         

6. Wie, jak należy dbać o 

niektóre zwierzęta.  

         

E
D

U
K

A
C

J
A

 M
A

T
E

M
A

T
Y

C
Z

N
A

 

1. Wyodrębnia przedmioty do 

liczenia. 

         

2. Szacuje „ dużo”, „mało”.          

3. Wie, że po zmianie typu „ 

dodać” – jest więcej, a po 

zmianie typu „odjąć” jest 

mniej. 

         

4. Rozumie określenia: przód – 

tył, góra – dół. 

         

5. Klasyfikuje przedmioty 

według podanego kryterium. 

         

6.Porównuje liczebność 

zbiorów: dużo, mało. 

         

7.Tworzy zbiory wg jednej 

cechy. 

         

8.Określa liczebność zbiorów 

w zakresie 3. 

         

9.Wskazuje znak graficzny 

liczby od 1 do 3. 

         

10.Dodaje i odejmuje w 

zakresie 3.  

         

11.Liczy do 3.          

12.Stosuje określenia długi- 

krótki. 

         

13.Wskazuje dwie takie same 

figury geometryczne. 

         

14.Rozpoznaje i nazywa koło.          

15. Wysłuchuje rytm i 

kontynuuje go. 

         

E
D

U
K

A
C

J
A

 

P
O

L
O

N
IS

T
Y

C
Z

N
A

 

1. Dobiera do pary takie same 

obrazki. 

         

2. Rozpoznaje imiona swoich 

kolegów. 

         

3. Wykazuje zainteresowanie 

książką z obrazkami. 

         

4. Wypowiada się na temat 

treści obrazków 

         

5. Umiejętnie odwraca kartki i 

szanuje książki 
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6.Liczy słowa w zdaniu.          

7.Wie, że zdanie składa się z 

wyrazów. 

         

8.Dzieli wyraz na sylaby.          

9.Rozpoznaje samogłoski: 

A,O,U,Y,I,E. 

         

10.Układa swoje imię z liter.          

11.Przelicza litery w wyrazach 

do 3. 

         

12.Przelicza wyrazy w zdaniu.          

13.Odczytuje globalnie 

wyrazy. 

         

14.Kreśli linie pionowe i 

poziome. 

         

15.Układa puzzle literowe.          

16.Podpisuje imieniem 

wytwory swoich działań. 

         

 

 

 

 

      



„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” 

VIOLETTA BĄCZYK,  JOLANTA SIUDA- LENDZION 

 170 

Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………… 

Wiek:…….. lat(a). Grupa…………. 
 

OBSZAR RODZAJ UMIEJETNOŚCI 

OCENA 

WSTĘPNA 

I 

PÓŁROCZE 

II 

PÓŁROCZE 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

E
D

U
K

A
C

J
A

 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

1. Reaguje na polecenia 

nauczycielki. 

 

 

        

2. Współdziała w małych 

zespołach podczas zabawy. 

 

 

        

3. Przeprasza za niewłaściwe 

zachowanie. 

         

4. Wie, jak się nazywa.          

5.  Samodzielnie wykonuje 

proste obowiązki. 

         

S
A

M
O

O
B

S
Ł

U
G

A
 

1. Myje ręce po skorzystaniu z 

toalety. 

         

2. Przestrzega kolejnych 

etapów mycia rąk. 

 

 

        

3. Zakłada i zdejmuje rozpięte 

ubrania. 

         

4.  Samodzielnie spożywa 

posiłki. 

         

5. Używa form 

grzecznościowych. 

 

 

        

M
Y

Ś
L

E
N

IE
 I

 M
O

W
A

 

1. Naśladuje dźwięki 

dochodzące z otoczenia.  

 

 

        

2. Spontanicznie wypowiada 

się w różnych sytuacjach. 

         

3. Opisuje historyjki 

obrazkowe, używając zdań 

pojedynczych. 

         

4. Cicho porozumiewa się w 

sytuacjach, które tego 

wymagają. 

         

5. Wyraża swoje potrzeby, 

myśli i uczucia w sposób 

zrozumiały dla otoczenia. 

 

 

 

        

6. Składa obrazki z 4-6 części 

w całości według wzoru. 

         

7. Klasyfikuje przedmioty 

według jednej lub więcej cech. 
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M
O

T
O

R
Y

K
A

 

 

1. Podskakuje w miejscu na 

jednej nodze. 

         

2. Wchodzi i schodzi po 

schodach (stawia 

naprzemiennie nogi). 

         

3. Chwyta piłeczkę, rzuca ją 

znad głowy. 

         

4. Przeskakuje obunóż przez 

niskie przeszkody. 

         

5. Utrzymuje równowagę 

przechodząc po ławeczce. 

         

T
E

A
T

R
 I

 M
U

Z
Y

K
A

 

1. Właściwie zachowuje się 

podczas przedstawienia, 

koncertu. 

         

2. Określa nastrój utworu 

literackiego. 

         

3. Prowadzi dialogi.          

4. Śpiewa piosenki.          

5. Porusza się w parach w rytm 

muzyki. 

         

6. Odróżnia głośność 

dźwięków o różnym natężeniu 

stopniowym, cicho- głośno, 

ciszej, coraz ciszej, głośno, 

coraz głośniej. 

 

 

        

P
L

A
S

T
Y

K
A

 I
 T

E
C

H
N

IK
A

 1. Porównuje kolory ze 

znanymi rzeczami. 

         

2. Wykorzystuje szerszą paletę 

barw podczas malowania. 

         

3. Wypełnia kontury farbą, 

kredką, węglem drzewnym. 

         

4. Wznosi konstrukcje 

poziome i pionowe z klocków 

drewnianych. 

         

5. Posługuje się 

podstawowymi narzędziami 

(nożyczki, temperówka, igła). 

         

P
R

Z
Y

R
O

D
A

 

1.Wie, jakie zmiany w 

pogodzie następują w 

kolejnych porach roku. 

         

2. Wiąże zjawiska 

atmosferyczne i pogodę z 

aktualną roku. 

         

3. Zna symbole oznaczające 

pogodę. 

         

4. Prowadzi kalendarz pogody.          

5. Nazywa polskie owoce i 

warzywa. 
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6. Nazywa zwierzęta żyjące w 

lesie i parku.  

         

E
D

U
K

A
C

J
A

 M
A

T
E

M
A

T
Y

C
Z

N
A

 
1. Liczy palce.          

2. Dodaje i odejmuje na 

palcach. 

         

3. Potrafi rozdać przedmioty 

po jednym lub po dwa. 

         

4. Zauważa równoliczność w 

zabawach. 

         

5. Posługuje się określeniami 

dotyczącymi kierunków w 

przestrzeni: przed siebie-za 

siebie, w bok. 

         

6.Potrafi wskazać znak 

graficzny liczby od 1 do 5. 

         

7.Układa ciąg liczb od 1 do 5.          

8.Liczy do 5.          

9.Używa liczebników 

porządkowych. 

         

10.Rozpoznaje i nazywa koło, 

trójkąt i kwadrat. 

         

11.Układa przedmioty od 

najmniejszego do 

największego i odwrotnie. 

         

12.Używa określeń daleko- 

blisko, dalej- bliżej, wyżej- 

niżej. 

         

13. Wykonuje ćwiczenia 

ruchowe z zauważalnym 

rytmem. 

         

E
D

U
K

A
C

J
A

 P
O

L
O

N
IS

T
Y

C
Z

N
A

 

1. Porównuje ze sobą dwie 

takie same zabawki, obrazki, 

rzeczy różniące się kilkoma 

cechami. 

         

2. Wybrzmiewa samogłoski w 

nagłosie. 

         

3. Uzupełnia rysunki 

brakującymi częściami. 

         

4. Opowiada, co dzieje się na 

obrazkach. 

         

5. Tworzy własne książeczki o 

małej ilości kartek. 

         

6.Układa krótkie zdania.          

7. Dzieli wyrazy na sylaby.          

8.Dzieli zdanie na wyrazy.          

9.Składa z sylab słowa.          

10.Rozpoznaje samogłoski: A, 

a, O, o, U, u, I, i, E, e, y. 

         

11.Zna niektóre spółgłoski.          
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12.Układa swoje imię bez 

wzoru. 

         

13.Układa z liter sylaby: ma, 

me, to. 

         

14.Układa z liter wyrazy.          

15. Odczytuje globalnie 

wyrazy. 

         

16. Odczytuje globalnie 

zdania. 

         

17.Kreśli linie pionowe, 

poziome i skośne. 

         

18.Układa literę drukowaną z 

różnorodnych materiałów. 

         

19.Pisze literę drukowaną po 

śladzie na dużych 

powierzchniach. 

         

20.Podpisuje wyrazem 

wytwory swojej działalności. 
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Arkusz obserwacji dziecka 5 - letniego 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………… 

Wiek:…….. lat(a). Grupa…………. 
 

OBSZAR RODZAJ UMIEJETNOŚCI 

OCENA 

WSTĘPNA 

I 

PÓŁROCZE 

II 

PÓŁROCZE 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

E
D

U
K

A
C

J
A

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

1.Obdarza uwagą dzieci i 

dorosłych, aby rozumieć to, 

co mówią i czego oczekują. 

 

 

        

2. Przestrzega reguł 

obowiązujących w grupie. 

 

 

        

3. Umie się przedstawić: 

podaje swoje imię, nazwisko i 

adres zamieszkania. 

         

4. Grzecznie zwraca się do 

innych w domu, w 

przedszkolu, na ulicy. 

 

 

        

5. Wie, jakiej jest 

narodowości, że mieszka w 

Polsce. 

         

S
A

M
O

O
B

S
Ł

U
G

A
 

1. Umie poprawnie umyć się i 

wytrzeć. 

         

2. Umie umyć zęby.          

3. Właściwie zachowuje się 

przy stole podczas posiłków, 

nakrywa do stołu i sprząta po 

sobie. 

 

 

        

4. Samodzielnie korzysta z 

toalety. 

         

5. Samodzielnie ubiera się i 

rozbiera. 

         

6.Podejmuje próby wiązania 

butów. 

         

7. Utrzymuje porządek w 

swoim otoczeniu. 

 

 

        

M
Y

Ś
L

E
N

IE
 I

 

M
O

W
A

 

1. Zwraca się bezpośrednio do 

rozmówcy.  

 

 

        

2. Mówi poprawnie pod 

względem artykulacyjnym, 

gramatycznym, fleksyjnym i 

składniowym. 
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3. Mówi dostosowując ton 

głosu do sytuacji. 

         

4. Pyta o niezrozumiałe fakty.           

5. W zrozumiały sposób mówi 

o swoich potrzebach i 

decyzjach. 

         

6. Przewiduje, w miarę swoich 

możliwości, jakie będą skutki 

czynności manipulacyjnych na 

przedmiotach. 

 

 

 

        

7. Grupuje obiekty wg różnych 

kryteriów. 

         

8. Składa obrazki z 6-8 części.          

9. Stara się łączyć przyczynę 

ze skutkiem. 

         

M
O

T
O

R
Y

K
A

 

 

1. Wspina się na drabinkę.          

2. Biegnie w podskokach z 

nogi na nogę. 

         

3. Podrzuca i chwyta piłkę.          

4. Rzuca jedna ręką do celu.          

5. Przeskakuje przez 

przeszkody. 

         

T
E

A
T

R
 I

 M
U

Z
Y

K
A

 

1. Zachowuje się kulturalnie 

podczas uroczystości. 

         

2. Odczytuje i nazywa 

czynności wykonywane za 

pomocą ruchów ciała i gestów. 

         

3. Odgrywa role w zabawach 

parateatralnych, posługując się 

mową, mimiką, gestem i 

ruchem. 

         

4. Śpiewa piosenki z 

dziecięcego repertuaru. 

         

5. Dostrzega zmiany dynamiki, 

tempa i wysokości dźwięku 

utworu muzycznego. 

         

6. Tworzy muzykę, korzystając 

z instrumentów perkusyjnych. 

 

 

        

P
L

A
S

T
Y

K
A

 I
 

T
E

C
H

N
IK

A
 

1. Sprawnie posługuje się 

nożyczkami. 

         

2. Maluje farbami kryjącymi z 

wykorzystaniem pełnej gamy 

kolorów. 

         

3. Wydziera zamierzone 

kształty z różnego rodzaju 

papierów. 

         

4. Składa papier według 

wzoru. 
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5.Posługuje się wagą i 

zegarkiem. 

         

6. Wznosi budowle z klocków 

o różnym sposobie łączenia. 

 

 

 

        
P

R
Z

Y
R

O
D

A
 

1.Rozpoznaje i nazywa 

zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku. 

         

2. Wie, o czym mówi osoba 

zapowiadająca pogodę w radiu 

i w telewizji. 

         

3. Wymienia rośliny i 

zwierzęta żyjące w różnych 

środowiskach przyrodniczych. 

         

4. Potrafi wymienić zmiany 

zachodzące w życiu roślin i 

zwierząt w kolejnych porach 

roku. 

         

5. Wie, jakie warunki są 

potrzebne do rozwoju 

zwierząt. 

         

6. Ubiera się. adekwatnie do 

pogody. 

         

E
D

U
K

A
C

J
A

 M
A

T
E

M
A

T
Y

C
Z

N
A

 

1. Liczy obiekty.          

2. Rozróżnia błędne liczenie 

od poprawnego. 

         

3.Dodaje i odejmuje w 

zakresie 10. 

         

4. Posługuje się liczebnikami 

porządkowymi. 

         

5.Potrafi wskazać znak 

graficzny liczb od 1 do 10. 

         

6.Wie, co oznacza liczba 0.          

7.Układa ciąg liczb od 1 do 

10. 

         

8.Stosuje znaki 

matematyczne: „=”, „+”, „-”. 

         

9.Układa proste działania 

matematyczne. 

         

10.Rozpoznaje i nazywa koło, 

trójkąt,  kwadrat i prostokąt. 

         

11.Nazywa wielkość 

przedmiotów: mały, większy, 

największy. 

         

12. Rozróżnia stronę lewą i 

prawą, określa kierunki. 
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13. Zna stałe następstwo dni i 

nocy, pór roku, dni tygodnia, 

miesięcy w roku. 

         

14. Ustala położenie obiektów 

w stosunku do własnej osoby. 

 

         
E

D
U

K
A

C
J
A

 P
O

L
O

N
IS

T
Y

C
Z

N
A

 

1. Potrafi określić kierunki 

oraz miejsca na kartce papieru. 

         

2. Rozumie polecenia typu: 

narysuj kółko w lewym 

górnym rogu kartki. 

         

3. Układa zdania, liczy w nich 

wyrazy. 

         

4.Dzieli dłuższe wyrazy na 

sylaby. 

         

5.Układa z sylab wyrazy.          

6.Dzieli wyrazy o prostej 

budowie fonetycznej na głoski. 

         

7.Wie, co to jest: głoska, litera, 

sylaba, zdanie. 

         

8.Rozpoznaje i nazywa znaki 

drogowe. 

         

9.Zna wszystkie litery małe i 

wielkie. 

         

10.Układa z liter swoje imię.          

11.Układa z liter krótkie 

wyrazy. 

         

12.Układa zdania z rozsypanki 

wyrazowej. 

         

13.Tworzy z sylab podpisy do 

obrazka. 

         

14.Kreśli linie pionowe, 

poziome, skośne, faliste. 

         

15.Rysuje po śladzie.          

16.Kreśli szlaczki litero 

podobne. 

         

17.Tworzy litery z różnych 

elementów. 

         

18.Pisze po śladzie.          

19.Podpisuje swoją pracę.          

20.Wyodrębnia głoski w 

nagłosie, wygłosie i śródgłosie. 

         

21. Rozumie sens informacji 

podanych w formie 

uproszczonych rysunków. 

         

22. Interesuje się czytaniem i 

pisaniem. 
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Arkusz obserwacji dziecka 6 - letniego 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………… 

Wiek:…….. lat(a). Grupa…………. 
 

OBSZAR RODZAJ UMIEJETNOŚCI 

OCENA 

WSTĘPNA 

I 

PÓŁROCZE 

II 

PÓŁROCZE 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

T
A

K
 

C
Z

A
S

E
M

 

N
IE

 

E
D

U
K

A
C

J
A

 S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

1.Obdarza uwagą dzieci i 

dorosłych, aby rozumieć to, 

co mówią i czego oczekują. 

 

 

        

2. Przestrzega reguł 

obowiązujących w grupie. 

 

 

        

3. Umie się przedstawić: 

podaje swoje imię, nazwisko i 

adres zamieszkania. 

         

4. Grzecznie zwraca się do 

innych w domu, w 

przedszkolu, na ulicy. 

 

 

        

5. Wie, jakiej jest 

narodowości, że mieszka w 

Polsce. 

         

6. Wie, że Polska należy do 

Unii Europejskiej. 

         

7. Wie, jak wygląda flaga 

Polski i  Unii Europejskiej. 

         

S
A

M
O

O
B

S
Ł

U
G

A
 

1. Umie poprawnie umyć się i 

wytrzeć. 

         

2. Umie umyć zęby.          

3. Właściwie zachowuje się 

przy stole podczas posiłków, 

nakrywa do stołu i sprząta po 

sobie. 

 

 

        

4. Samodzielnie korzysta z 

toalety. 

         

5. Samodzielnie ubiera się i 

rozbiera. 

         

6.Zapina guziki, zamek.          

7.Wiąże buty.          

8. Utrzymuje porządek w 

swoim otoczeniu. 
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M
Y

Ś
L

E
N

IE
 I

 M
O

W
A

 

1. Zwraca się bezpośrednio do 

rozmówcy.  

 

 

        

2. Mówi poprawnie pod 

względem artykulacyjnym, 

gramatycznym, fleksyjnym i 

składniowym. 

         

3. Mówi dostosowując ton 

głosu do sytuacji. 

         

4. Pyta o niezrozumiałe fakty.           

5. W zrozumiały sposób mówi 

o swoich potrzebach i 

decyzjach. 

         

6. Przewiduje, w miarę swoich 

możliwości, jakie będą skutki 

czynności manipulacyjnych na 

przedmiotach. 

 

 

 

        

7. Grupuje obiekty wg różnych 

kryteriów. 

         

8.Składa obrazki pocięte na 10 

części. 

         

9. Stara się łączyć przyczynę 

ze skutkiem. 

         

M
O

T
O

R
Y

K
A

 

 

1. Wspina się na drabinkę.          

2. Biegnie w podskokach z 

nogi na nogę. 

         

3. Podrzuca i chwyta piłkę.          

4. Rzuca jedna ręką do celu.          

5. Przeskakuje przez 

przeszkody. 

         

T
E

A
T

R
 I

 M
U

Z
Y

K
A

 

1. Zachowuje się kulturalnie 

podczas uroczystości. 

         

2. Odczytuje i nazywa 

czynności wykonywane za 

pomocą ruchów ciała i gestów. 

         

3. Odgrywa role w zabawach 

parateatralnych, posługując się 

mową, mimiką, gestem i 

ruchem. 

         

4. Śpiewa piosenki z 

dziecięcego repertuaru. 

         

5. Dostrzega zmiany dynamiki, 

tempa i wysokości dźwięku 

utworu muzycznego. 

         

6. Tworzy muzykę, korzystając 

z instrumentów perkusyjnych. 
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P
L

A
S

T
Y

K
A

 I
 T

E
C

H
N

IK
A

 

1. Sprawnie posługuje się 

nożyczkami. 

         

2. Maluje farbami kryjącymi z 

wykorzystaniem pełnej gamy 

kolorów. 

 

         

3. Wydziera zamierzone 

kształty z różnego rodzaju 

papierów. 

         

4. Składa papier według 

wzoru. 

         

5.Posługuje się wagą i 

zegarkiem 

         

6. Wznosi budowle z klocków 

o różnym sposobie łączenia. 

 

 

        

P
R

Z
Y

R
O

D
A

 

1.Rozpoznaje i nazywa 

zjawiska atmosferyczne 

charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku. 

         

2. Wie, o czym mówi osoba 

zapowiadająca pogodę w radiu 

i w telewizji. 

         

3. Wymienia rośliny i 

zwierzęta żyjące w różnych 

środowiskach przyrodniczych. 

         

4. Potrafi wymienić zmiany 

zachodzące w życiu roślin i 

zwierząt w kolejnych porach 

roku. 

         

5. Wie, jakie warunki są 

potrzebne do rozwoju 

zwierząt. 

         

6. Ubiera się. adekwatnie do 

pogody. 

         

E
D

U
K

A
C

J
A

 M
A

T
E

M
A

T
Y

C
Z

N
A

 

1. Liczy obiekty.          

2. Liczy zaczynając od 

dowolnego miejsca. 

         

3. Rozróżnia błędne liczenie 

od poprawnego. 

         

4.Dodaje i odejmuje w 

pamięci. 

         

5.Wyznacza wynik 

dodawania i odejmowania, 

pomagając sobie liczeniem na 

palcach lub na innych 

zbiorach zastępczych. 

         

6.Zna pojęcie zbioru pustego.          

7.Wyodrębnia część wspólną 

zbiorów. 
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8.Potrafi wskazać znak 

graficzny od 0 do 10. 

         

9.Układa chodniczek 

matematyczny. 

         

10. Stosuje znaki 

matematyczne: „=”, „+”, „-”, 

„<”, „>”. 

         

11.Układa zadania 

matematyczne. 

         

12. Rozpoznaje i nazywa 

koło, trójkąt,  kwadrat i 

prostokąt. 

         

13.Używa nazw figur: kula, 

sześcian. 

         

14.Posługuje się liczebnikami 

porządkowymi. 

         

15.Rozróżnia stronę lewą i 

prawą, określa kierunki. 

         

16.Zna stałe następstwo dni i 

nocy, pór roku, dni tygodnia, 

miesięcy w roku. 

         

17.Stopniuje określenia 

dotyczące wielkości 

przedmiotów. 

         

18.Ustala położenie obiektów 

w stosunku do własnej osoby. 

         

E
D

U
K

A
C

J
A

 P
O

L
O

N
IS

T
Y

C
Z

N
A

 

1. Potrafi określić kierunki 

oraz miejsca na kartce papieru. 

         

2. Potrafi wytyczyć kierunek w 

stosunku do danego 

przedmiotu. 

         

3. Układa zdania złożone.          

4.Tworzy wyrazy na określoną 

sylabę, głoskę. 

         

5.Dokonuje analizy i syntezy 

słuchowej wyrazów. 

         

6. Wyodrębnia głoski w 

nagłosie, wygłosie i śródgłosie. 

         

7.Zna samogłoski i spółgłoski.          

8.Układa schemat i model 

wyrazu. 

         

9.Tworzy zdanie z wyrazów 

rozpoczynających się ta samą 

literą. 

         

10.Czyta proste wyrazy.          

11.Czyta proste zdania.          

12.Tworzy szlaczki litero 

podobne. 
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13.Kreśli wzory po śladzie i 

bez śladu. 

         

14.Kreśli litery po śladzie.          

15.Podpisuje swoja pracę.          

16.Zapisuje proste wyrazy na 

komputerze. 

         

167Rozumie sens informacji 

podanych w formie 

uproszczonych rysunków. 

         

18.Interesuje się czytaniem i 

pisaniem. 

         

 

 

 


