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,,Sprawnie liczę i rachuję – przyrodę obserwuję” 

 

 

 
 

 



 

Plan Pracy Przedszkola został opracowany na podstawie:  

 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1943 ze zm.) 

• Ustawa Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2016 poz.59) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

• Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017 poz. 356) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

• Wytyczne MEN 2019/2020 

 
 

Cel główny:  
 

Wspieranie kreatywności, aktywności i samodzielności dzieci. 
 

 

Cele szczegółowe:  
 

 

I  Kompetencja matematyczne 

 

− wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej 

przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę, 

− klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia,  

− układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy,  

− odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie,  

− rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt); 

− określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i 

prawą 

− przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności,  

− posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,  

 

 



− rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10,  

− eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb,  

− wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego, 

− eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but, 

 

 

II Kompetencja naukowo – techniczno - przyrodnicza 

− rozumie, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe,  

− potrafi nazwać rośliny, ptaki i zwierzęta będące pod ochroną,  

− potrafi przewidywać skutki oraz wyciągać wnioski z obserwowanych zjawisk  przyrodniczych,  

−  rozumie, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia,  

− wie, jak należy zachować się w naturalnym środowisku,  

− potrafi wskazać zachowanie zagrażające środowisku naturalnemu,  

− zna zwierzęta różnych środowisk np. naszych lasów, lądowych, morskich , 

− wie jak rozróżniać gatunki drzew i ptaków, 

− zna nazwy drzew, ich owoce, budowę, 

− zna niektóre grzyby jadalne i trujące, wie, że samodzielnie nie można ich zbierać i jeść, 

− zna nazwy niektórych kwiatów i roślin z różnych środowisk przyrodniczych, 

− sadzi rośliny w różnych porach roku, dba o nie min. podlewa, obrywa zeschnięte kwiatostany, obserwuje kolejne etapy jej wzrostu i przekwitania, 

− wspólnie z nauczycielem tworzy kącik przyrody np. tworzy zielnik z nasion, wzbogaca kącik o dary przynoszonych w różnych porach roku, 

− wie na czym polega praca leśnika, 

− szanuje przyrodę, wie jak należy zachowywać się na łonie natury np. zachowuje się cicho w lesie, nie śmieci, nie zrywa roślin. 

 

II Kompetencja Społeczna, Patriotyczna 

− wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn); 

− poprawnie zachowuje się w czasie śpiewania hymnu; 

−  odnosi się z szacunkiem do symboli narodowych; 

− nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny; 

− nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim; 

− orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej; 

− odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej. 

 

 

 



Formy i metody pracy: 

Podstawową działalnością dziecka w przedszkolu jest zabawa i to na niej powinien opierać się cały proces nauczania oraz realizacja zadań 

programu.  

Formy pracy: 

- zajęcia z całą grupą. 

- zajęcia w kilkuosobowych zespołach. 

- zajęcia indywidualne 

Metody pracy: 

 Realizacja programu powinna opierać się na stosowaniu aktywnych metod poznawania środowiska. Większość zadań może być realizowana  

w grupie, co jest bardzo istotne w nabywaniu przez dzieci umiejętności pracy w grupie i komunikowania się. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne 

metody, które pozwalają rozwijać twórczość, wyrażać ekspresję oraz przyswajać wiedzę i umiejętności. Wśród nich wyróżniamy: 

- metodę praktyczną (badawczą): spacery, wycieczki, zajęcia w terenie, doświadczenia i eksperymenty, hodowla, praca dla środowiska; 

- metodę oglądową: obserwacja (spontaniczna i kierowana), pokaz, prezentacje multimedialne, wystawy; 

- metodę słowną: pogadanka, dyskusja, opis ( z wykorzystaniem obrazów naturalnych, modeli), opowiadanie, wywiad, praca z literaturą, gry dydaktyczne, 

spotkania; 

-metody aktywizujące, np. burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa, projektu. 

 Stosowanie różnych metod umożliwia organizację pracy w grupach, a także indywidualne traktowanie każdego dziecka. Dzięki temu każdy uczestnik 

zajęć może w maksymalny sposób rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności. W czasie realizacji programu metody te wzajemnie się 

przenikają i uzupełniają.  

 

 

 

 

 



Sposoby ewaluacji: 

- Zapisy w dziennikach i planach miesięcznych 

- Ocenianie zajęć na bieżąco 

- Obserwacja 

Ewaluację planu stanowią wspólne rozmowy, dyskusje, próby oceny pracy po zajęciach. Narzędziami sprawdzającymi i badającymi zmiany między 

osiągnięciami końcowymi a początkowymi będą obserwacje dzieci, wywiady, analiza wytworów dzieci. Formami sprawdzania osiągnięć, umiejętności i 

wiadomości będą różne konkursy, quizy, wystawy. Ewaluacja końcowa oparta będzie na uzyskaniu informacji zwrotnej od dzieci, rodziców i nauczycieli.  

Przy ocenianiu postaw będzie brane pod uwagę zaangażowanie dziecka, jego aktywność w realizacji działań, samodzielność w rozwiązywaniu problemów, 

umiejętność pracy w grupie.  

 

1.,,Z matematyką za pan brat już od najmłodszych lat” 
 

Działania Termin Wskaźniki Uwagi 

 

Baza 

 
,,Kącik małego matematyka” - założenie 

kącika matematycznego umożliwiającego 

gromadzenie materiałów (w tym okazów 

naturalnych), przyborów do prowadzenia 

zajęć i zabaw matematycznych.  

• Mata do kodowania 

• Kubki do kodowania 

• Maty do pracy indywidualnej – 

dywaniki 

• Krążki matematyczne, humanistyczne 

do maty do kodowania 

• Taśmy do mierzenia (miarki 

krawieckie) 

• Linijki 50cm 

• Wagi 

• Zegary 

• Stopery 

IX - korzysta z kącika matematycznego 

- gromadzi materiał przyrodniczy 

wykorzystywany podczas zajęć 

 



• Klepsydry 

• Kółka do sersa 

 

Wzbogacenie księgozbioru biblioteki o 

literaturę  matematyczną  

• " Dziecięca matematyka - dwadzieścia 

lat później. Książka dla rodziców 

 i nauczycieli starszych 

przedszkolaków” Edyta Gruszczyk - 

Kolczyńska 

• ,,Kodowanie na dywanie. Różne 

Kompetencje Różne Edukacje” Anna 

Świć 

 

Cały rok -nauczyciel korzysta z przedszkolnego 

księgozbioru 

-nauczyciel wykorzystuje 

zgromadzoną bazę w swoim 

warsztacie pracy 

 

 

Działania Edukacyjne 

 
,,Z matematyką za pan brat już od 

najmłodszych lat” 

- poranki matematyczne, realizacja programu 

prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej ,,Dziecięca 

Matematyka” 

 

1 razy  

w tygodniu 

 

-określa położenie przedmiotów  

w przestrzeni 

-wyznacza i nazywa kierunki  

w przestrzeni 

-rozróżnia lewą i prawą stronę 

swojego ciała 

- klasyfikuje obiekty, tworzy zbiory 

zastępcze, 

-porównuje przedmioty o cechach 

przeciwstawnych 

-porównuje liczebność utworzonych 

kolekcji i zbiorów zastępczych 

-zauważa zjawisko symetrii  

w figurach geometrycznych 

- dostrzega stałe następstwa 

 i regularność 

- rozpoznaje i nazywa figury: koło, 

kwadrat, trójkąt, prostokąt 

-układa figury z patyczków, gumy do 

skakania 

-klasyfikuje figury według podanej 

cechy 

 



-dostrzega i kontynuuje powtarzające 

się sekwencje 

-układa rytmy z przedmiotów, 

klocków 

-zapisuje cyframi liczby do 20 

-rozumie pojęcie liczby w aspekcie 

kardynalnym, porządkowym  

i miarowym 

- dokonuje pomiarów dowolnie 

obraną wspólną miarą, porównuje 

wyniki, manipulacyjnie ( przelewanie) 

- porównuje ilości płynów 

-układa i rozwiązuje proste zadania 

arytmetyczne 

-potrafi posługiwać się wagą; rozumie 

sens ważenia 

-konstruuje prostą grę typu: 

,,ściganka” 

-zapisuje znakami: 

 ,,<, >, =, „czynności matematyczne  

,,Czy policzyć nam się uda ? – taki 

eksperyment to nie nuda”  – cykliczne 

zabawy naukowo – matematyczne  

 

1 razy  

w tygodniu 

- czerpie radość z wykonywanych 

eksperymentów 

- wyciąga wnioski z eksperymentów  

- usprawnia myślenie przyczynowo - 

skutkowe 

 

„#20minutdlamatematyki” – udział w akcji 

kierowanej dla rodziców, stwarzanie 

naturalnych sytuacji sprzyjających 

matematycznym obliczeniom  

Cały rok - dostrzega zastosowanie matematyki 

w różnych dziedzinach życia 

-potrafi wytłumaczyć proste sytuacje 

matematyczne 

 

„Matematyka od kuchni”-  obchody 

Światowego Dnia Matematyki. 

Zorganizowanie warsztatów kulinarnych 

promujących zdrowe odżywianie. 

X - przygotowuje posiłek zgodnie  

z podanym przepisem 

- rozumie potrzebę zdrowego 

odżywiania się 

 

,,Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł” – 

zabawy metodą Kinezjologii Edukacyjnej, 

(wykorzystanie naturalnych możliwości 

uczenia się, naturalnych koordynacji i 

nawyków, integracja funkcji półkul 

mózgowych) 

1 razy  

w tygodniu 

w piątek 

- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach  

aktywizujących  mechanizmy 

naturalnego rozwoju 

 



,,Zakodowana przyroda” – zabawy 

matematyczne metodą ,,Kodowania na 

dywanie” 

1 razy  

w tygodniu 

- koduje i dekoduje umowne znaki, 

zastępując liczby liczmanami 

 -sprawnie dodaje i odejmuje 

 

 

Konkursy 
 

,,Dzień małego matematyka” – 

międzygrupowy konkurs matematyczny 

 

XI - prezentuje swoje matematyczne 

umiejętności podczas konkursu 

- zgodnie pracuje w grupie 

 

 

„Gra matematyczna”- zorganizowanie 

konkursu plastyczno - konstrukcyjnego dla 

dzieci i rodziców z naszego przedszkola 

I - konstruuje grę matematyczną  

z pomocą rodzica 

 

,,Piątkowe gry planszowe”  - 

wewnątrzgrupowe rozgrywki gier 

planszowych  

 

1 raz  

w tygodniu 

- piątek 

- konstruuje gry planszowe, 

- przestrzega wspólnie ustalonych 

reguł gry 

- umie manifestować swoje emocje  

w sposób akceptowany w grupie 

 

 

  

2. „Mali badacze przyrody” 

Działania Termin Wskaźniki Uwagi 

 

Baza 

 
,,Kącik przyrodniczo – badawczy” – 

założenie i systematyczne wzbogacanie 

kącika  przyrodniczo - badawczego 

IX - korzysta z kącika przyrodniczo – 

badawczego, 

- wie, do czego służą przyrządy 

do badania przyrody, typu 

mikroskop, luneta, lupa; potrafi 

się nimi posługiwać, 

-pod opieką nauczyciela 

wykonuje czynności porządkowe 

w kąciku 

- systematycznie wzbogaca kącik 

 

 



Działania Edukacyjne 

 
,,O zwierzętach dużo wiemy – chętnie je 

poznajemy” – prelekcja prowadzona przez 

dzieci poszczególnych grup na temat zwierząt 

Biedronki – zwierzęta domowe 

Misie  - zwierzęta leśne 

Rybki – zwierzęta morskie 

Żabki – zwierzęta egzotyczne 

Mali Odkrywcy – ptaki 

Tropiciel  - gatunki zagrożone 

X – Misie 

XI -Biedronki 

II - Tropiciele 

IV  - Mali 

Odkrywcy 

V - Żabki 

VI - Rybki 

- zna zwierzęta różnych 

środowisk np. naszych lasów, 

lądowych, morskich, 

- zna gatunki zwierząt 

zagrożonych 

- rozumie, że jest 

współodpowiedzialne za życie 

różnych gatunków zwierząt  

i ptaków 

 

,,Przyroda - powszechnie znana, historia 

też w niej zakopana” - cykl oglądania 

filmów przyrodniczych 

Cyklicznie - aktywnie ogląda filmy 

edukacyjne 

-czerpie  inspirację z filmów 

podczas dyskusji na temat 

przyrody 

 

,,Mali badacze przyrody” – zabawy 

terenowe, zachęcenie do świadomych i 

szczegółowych obserwacji, uwrażliwianie na 

piękno przyrody poprzez bezpośredni z nią 

kontakt, kształtowanie umiejętności orientacji 

w terenie w oparciu o zjawiska naturalne 

 

Cały rok - obserwuje przyrodę podczas 

bezpośredniego kontaktu z nią 

- orientuje się w terenie w oparciu 

o zjawiska naturalne 

 

,,Laboratorium pod chmurką” - 

stworzenie stacji meteorologicznej ( grupy 

starsze), prowadzenie kalendarza pogody 

( grupy młodsze) 

Cały rok - tworzy stacje meteorologiczną 

-prowadzi kalendarz pogody 

 

,,Latem, jesienią, zimą i wiosną wiemy, 

jakie gatunki drzew rosną” – obchody dnia 

drzewa, poznanie wybranych gatunków 

drzew oraz ich znaczenia dla człowiek i 

środowiska, zabawy związane z tematyką 

drzew 

 

X - rozpoznaje wybrane gatunki 

drzew 

-wie, jakie znaczenie mają drzewa 

dla człowieka, środowiska 

 

„Darów wiele jesień ma, pełen grzybów 

kosz nam da”- prelekcja na temat grzybów 

jadalnych i trujących przeprowadzona przez 

pracownika ŚOB 

X - zna wybrane grzyby jadalne  

i trujące 

- wie dlaczego, nie wolno 

samemu zbierać grzybów i ich 

jeść 

 



- wie, jak ważną rolę  dla 

przyrody pełni Śląski Ogród 

Botaniczny 

,,Czas poznać pracę leśnika - leśnego 

strażnika” – spotkanie z leśnikiem 

Panem Jackiem Wąsińskim 

XI -wie, na czym polega praca 

leśnika 

-zna, wybrane gatunki zwierząt 

leśnych 

- wie, jak prawidłowo 

zachowywać się w lesie 

 

,,Pokaz sokolniczy” - udział w lekcji 

przyrody z okazami ptaków drapieżnych 

 

XI - zna wybrane gatunki ptaków 

drapieżnych, wie, że mogą być 

niebezpieczne 

 

,,Zimą o ptakach pamiętamy i je 

dokarmiamy”- zbiórka ziaren dla ptaków i 

systematyczne dokarmianie ich porą zimową 

 

XII-Biedronki, 

Misie 

I -Rybki, 

Żabki 

II -Mali 

Odkrywcy, 

Tropiciele 

- zna ptaki odlatujące do ciepłych 

krajów 

- rozumie konieczność 

dokarmiania ptaków 

pozostających na zimę 

 

"Zimowe ogrody"- założenie hodowli 

kwiatów 

 

II - zakłada zimowy ogród w sali  

,,Sprawa ważna niesłychanie – robimy 

bocianowi nowe mieszkanie -  budowa 

platformy na gniazda bocianie, uwrażliwienie 

na potrzeby bocianów, ukazanie sposobu 

ochrony gniazd bocianich 

 

III - uczestniczy w budowie gniazda 

dla bociana 

 

,, Jak to działa – z nasionka wyrasta 

roślinka mała?” – poznanie etapów wzrostu 

rośliny poszerzanie zainteresowań 

ogrodniczych 

 

IV - wymienia etapy wzrostu roślin 

- wie, co roślina potrzebuje do 

wzrostu 

- wykonuje prace ogrodnicze 

 

„Niezłe ziółka”- warsztaty przyrodniczo- 

zielarskie prowadzone przez Panią Weronikę 

Papiesz 

X, IV - wymienia podstawowe działanie 

ziół na organizm człowieka: 

mięty, rumianku oraz pokrzywy 

- rozróżnia miętę, rumianek oraz 

pokrzywę po wyglądzie liści oraz 

ich zapachu 

- rozumie potrzebę prawidłowego 

odżywiania się  i wpływie 

 



odżywiania na zdrowie 

- sadzi, hoduje i rozróżnia zioła 

 

Konkursy 

 
,,Jestem przyjacielem Przyrody” – między 

przedszkolny konkurs plastyczny 

 

III - wykonuje pracę konkursową 

-wie, co oznacza termin 

,,Przyjaciel Przyrody” 

 

 

Wycieczki 

 
,,Chlebowa Chata” – wyjazd dzieci  z grup 

,,Rybek”, ,,Żabek”, ,,Małych Odkrywców” 

do Bielska Białej 

X - wie, jak wyglądało życie 

naszych przodków 

- rozpoznaje wybrane zboża 

-opisuje etapy powstawania masła 

i twarogu 

-zna sposób pozyskiwania miodu 

- czerpie radość z wyjazdu na 

wycieczkę 

-przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas 

wycieczki 

 

 

 

,,Chlebowa Chata” – wyjazd dzieci z grup 

,,Biedronek” i ,,Misi” do Bojkowa 

XII -  wie, jak wyglądało życie 

naszych przodków 

- rozpoznaje wybrane zboża 

- zna etapy powstawania 

pierników 

- uczestniczy w pieczeniu 

pierników 

- czerpie radość z wyjazdu na 

wycieczkę 

-przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas 

wycieczki 

 

Wycieczka całego przedszkola 

 

 

VI - przedstawia na forum grupy 

swoją propozycję wyjazdu 

 



- czerpie radość z wyjazdu na 

wycieczkę 

- przestrzega zasad 

bezpieczeństwa podczas 

wycieczki 

 

 

3. „Kocham Cię Polsko- czyli Mały Patriota” 

Działania Termin Wskaźniki Uwagi 

 

Działania Edukacyjne 

 
„Nasza ojczyzna Polską się zwie, każdy 

przedszkolak o tym wie”- cykliczne bloki 

tematyczne: 

▪ nauka hymnu polskiego 

▪ zapoznanie z symbolami narodowymi: 

flaga, godło 

Cały rok - zna polskie symbole narodowe 

- potrafi zaśpiewać hymn polski 

- wie, że Polska znajduje się  

w Europie; 

 

 

„Historię Fiołkowej góry poznajemy, 

tajemnicę Mokrego odkryć chcemy” - 

przeprowadzenie prelekcji przez rodowitych 

Mokrzan. 

 

IV - zna historię Fiołkowej góry 

- darzy szacunkiem zaproszonych 

gości; 

 

 

„Nasze podróże po Polsce” - zbiórka 

pocztówek z różnych miast i rejonów Polski, 

wykonanie albumu 

Cały rok - zna różne rejony Polski 

- wymienia największe miasta Polski 

- tworzy wspólny album 

 

„Przyjaciel z Warszawy” – wymiana 

pocztówkowa i listowna z dziećmi z 

Przedszkola nr 344 w Warszawie. 

 

Cały rok - wie, że Warszawa jest stolicą Polski, 

potrafi wysłać list, pocztówkę 

- aktywnie uczestniczy w tworzeniu 

pocztówki dla rówieśników  

z Warszawy 

 

,,My naszą ojczyznę kochamy, więc o nią 

bardzo dbamy"- sprzątanie okolicznego 

lasu. 

- Sprzątanie Świata 

- Dzień Ziemi 

IX 

IV 

- wie jaki wpływ mają 

zanieczyszczenia na  środowisko 

- zna zasady bezpieczeństwa 

obowiązujące w trakcie sprzątania 

okolicznego lasu 

- bierze aktywny udział w sprzątaniu 

 



lasu 

,,Kocham Cię Polsko” – spotkanie z 

przedstawicielem służby mundurowej - 

policjantem 

IV - wie, na czym polega praca policjanta 

- orientuje się, do koga należy zwrócić 

się o pomoc w sytuacji 

niebezpiecznej, 

-zna numery alarmowe, w tym policji, 

-  poznaje cechy charakterystyczne 

munduru policyjnego i wie, jakich 

akcesoriów używają policjanci. 

 

 

 

Wycieczki 

 
„Cudze chwalicie swego nie znacie”- 

wyjazd do Miejskiej Placówki Muzealnej 

V - zna miejsca charakterystyczne dla 

Mikołowa 

- potrafi właściwie zachować się  

w Muzeum 

- wie jak należy poruszać się  

w pobliżu drogi; 

 

 

 


