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ZADANIE I - MAŁY PRZYRODNIK 

 

Cel główny: 

Przybliżenie  dzieci świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska, kształtowanie 

postawy szacunku do świata zwierząt i roślin, uświadomienie konieczności dbania o 

zwierzęta i rośliny 

 

Cele szczegółowe:  

 

- uczestniczy w wycieczkach w celu poznania i odkrywania otaczającej przyrody 

- wykazuje potrzebę kontaktu z przyrodą, czerpie z niej radość 

- chętnie podejmuje działania i prace w kącikach przyrodniczych, ogrodzie przedszkolnym 

- zna zwierzęta zamieszkujące środowisko wiejskie 

- chętnie opiekuje się zwierzętami i obserwuje ich zachowania 

- prezentuje i opowiada o swoich doświadczeniach związanych ze zwierzętami 

- umie wyjaśnić i opisać „Światową deklarację praw zwierząt” 

REALIZACJA 

1.Poznanie różnych ekosystemów - las, pole, łąka, sad, ogród, ekosystemy wodne, park – 

wskazanie uzależnienia ludzi od przyrody i sposobów racjonalnego korzystania 

2.Opracowanie planu obserwacji przyrodniczych na 4 pory roku z wykorzystaniem 

elementów zawartych w książkach „Z lasem przez cały rok” 



4.Realizacja tematu „Skarby ziemi” (sól, węgiel, piasek, kreda, …) – wskazanie sposobów 

wykorzystania przez ludzi 

5.Realizacja tematu „Prąd duży i mały (baterie)” – korzyści i zagrożenia 

6.Założenie motylego ogrodu – budleja, nasturcja, , lawenda, werbena,  

7.Założenie „Oazy ptaków” w ogrodzie – budki lęgowe, karmniki, poidełka. 

8.Założenie mini ekosystemów – systematyczne obserwacje i prace w ogrodzie: wrzosowisko, 

ziołowy ogródek, łąka kwietna, warzywa 

9.Konkurs na temat wiedzy o ochronie środowiska  „Mały ekolog” 

10.Segregacja odpadów - oszczędzanie materiałów, papieru, energii, wody – wykorzystanie 

nowoczesnych technologii  

11. Zajęcia wg  scenariusza „Las i jego mieszkańcy”, „Spotkanie z lasem” 

12.Zajęcia wg  scenariuszy „Dendroterapia w przedszkolu” 

13. Zajęcia terenowe „Las, tajemnice i przedszkolaki”, „Odkrywamy tajemnice lasu”  

14. Projekt WODA, POWIETRZE – wybrane elementy dostosowane do wieku dzieci 

15. Stworzenie „Zielnika grupy” – z wykorzystaniem elementów zawartych w książce „Zrób ten 
zielnik” – Łukasz Skop 

16.Wykorzystanie elementów „Księgi dzikości” – dostosowane do wieku dzieci 

 

 

ZADANIE  II- DROGA DO DOROSŁOŚCI 

 

Cel główny:  Budowanie wiedzy dziecka o otaczającym świecie – społecznym i 

komunikacyjnym,  przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, 

uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka 

 

Cele szczegółowe: 

dziecko: 

- zna środki lokomocji, wzbogaca słownictwo o nazwy środków lokomocji oraz osoby 

odpowiedzialne za ich funkcjonowanie 

- zna instytucje – straż pożarna, policja, straż miejska, wojsko, pogotowie ratunkowe itp. 

- poznaje ludzi wykonujących ciekawe zawody 

- umie bezpiecznie zachować się na drodze i kulturalnie korzystać ze środków komunikacji 

publicznej 

 

REALIZACJA 

1.Poznawanie zawodów w toku realizacji tematów kompleksowych/ projektów 



2. Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych – zaproszenie 

ich do przedszkola w charakterze ekspertów 

3. Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych instytucjach 

poprzez tematy kompleksowe (projekty edukacyjne) 

4. Poznanie cyklu produkcyjnego wybranych produktów  

5. Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych zawodów  i instytucji – 

gromadzenie akcesoriów we współpracy z instytucjami i rodzicami 

6. Przygotowanie fotoreportażu „Zawody i instytucje ” – zdjęcia z poznawanych instytucji 

oraz spotkań z ludźmi pracy – wizyty ekspertów w przedszkolu lub wycieczki 

7. Konkurs plastyczny „Moi rodzice pracują” 

8. Wykorzystanie nowoczesnych środków – typu tablica multimedialna –  

 

 

 

                                          ZADANIE III - JESTEM SAMODZIELNY 

 

Cel główny: Wyrabianie przyzwyczajeń kulturalnych i higienicznych u dzieci w domu i w 

przedszkolu poprzez dbanie o kulturalne zachowanie oraz porządek 

 

Cele szczegółowe: 

dziecko: 

- samodzielnie ubiera się i rozbiera 

- dba o swoje rzeczy i o porządek w swoim otoczeniu 

- zna kolejność etapów mycia rąk 

- właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po 

skończonym posiłku 

- umie zachować się w sytuacji zagrożenia i wie gdzie może otrzymać pomoc 

REALIZACJA 

1.Uczenie samodzielnego rozbierania się (rano), ubierania się (podczas odbioru z 

przedszkola) bez pomocy rodziców  

2.Uczenie samodzielnej zmiany odzieży podczas wychodzenia na dwór i powrotu do 

przedszkola w trakcie pobytu dziecka w placówce  

3.Nauka samodzielnego przebierania się w strój sportowy na zajęcia sportowe 

4.Nauka wiązania sznurowadeł  

5.Nauka bezpiecznego zachowania się podczas wizyty w łazience, uczenie: samodzielnego 

korzystania z toalety 



6.Nauka sprzątania zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsca bezpośrednio po 

skończeniu jednej zabawy i przed rozpoczęciem następnej. 

7.Samodzielne sprzątanie miejsca pracy po wykonaniu zadania plastycznego (odkładanie 

kleju i nożyczek do pojemników, wyrzucanie resztek papieru do kosza). 

8.Pełnienie funkcji pomocnika podczas przygotowania do posiłku (rozkładanie sztućców, 

soków. talerzy). 

9.Nauka samodzielnego spożywania posiłków (uczenie: prawidłowego chwytu łyżki i 

widelca, poprawnego siedzenia przy stole w trakcie jedzenia, kulturalnego zgłaszania prośby 

o dokładkę). 

10.Uczenie dziecka samodzielnego rozwiązywania drobnych konfliktów z rówieśnikami 

poprzez rozmowę z kolegą/ koleżanką na temat zaistniałego problemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


