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1. Dbamy o Ziemię. 

 

Poznajemy przyrodę  

 

Ochrona przyrody  

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej 

działalności ludzi, np.: zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, 

wycinanie lasów,  

- wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach, nieniszczenie roślin, np. niełamanie 

gałęzi, drzew, 

- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi, 

- sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie, 

- niedeptanie trawników, klombów z kwiatami,  

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej 

działalności ludzi, np.: zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, 

wycinanie lasów. 

 (Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności 

dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2009, s. 45-46). 

 Dodatkowe treści programowe dla dzieci sześcioletnich  

Nasza Ziemia 

Poznajemy przyrodę 

Ochrona przyrody 

- poznawanie współzależności człowieka i przyrody 

(zanieczyszczenie powietrza, wody, zmiany krajobrazu poprzez wycinanie lasów itd.)  

- rozumienie potrzeby segregowania śmieci.  

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności 

dzieci sześcioletnich, Grupa Edukacyjna S.A. 2012, s. 39, Moje dziecko idzie do szkoły. 

Program Stacji Epidemiologicznej dział Oświaty Zdrowotne j i Promocji Zdrowia w 

Poznaniu). 

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, 

Grupa Edukacyjna S.A. 2009, s. 45-46). 

 

 

 

 

 



2. Łąka wiosną. 

Poznajemy przyrodę  

Wiosna 

- oglądanie kwitnących roślin, zwracanie uwagi na zawarte w nich piękno, 

- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji, 

- określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.  

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności 

dzieci, Grupa Edukacyjna S.A. 2009, s.44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Nasi rodzice. 

 

 

 

Nasze rodziny 

Podawanie informacji na temat   swojej rodziny: 

- podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata, jakie zawody wykonują, czym  

się zajmują, 

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, 

charakter), 

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków 

rodziny. 

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym  

- przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) 

wykonanie upominku, 

- wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.  

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa 

Edukacyjna S.A. 2009, s. 16). 



Dodatkowe treści programowe dla dzieci sześcioletnich 

Nasze rodziny 

Podawanie informacji na temat swojej rodziny 

- wypowiadanie się na temat rodziców - ich cech charakteru, przyzwyczajeń i nawyków, 

kończenie zdań: Lubię, kiedy mama... Lubię, kiedy tata... 

 Wzmacnianie więzów w rodzinie 

- okazywanie sobie wzajemnego szacunku (np. szanowanie przyzwyczajeń, odmowy 

uczestnictwa w danych sytuacjach,  nie przeszkadzanie w odpoczynku, pracy). 

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności 

dzieci sześcioletnich, Grupa Edukacyjna S.A. 2012, s. 16).  

 

 

4. Lubimy to samo, a każdy z nas jest inny. 

Nasza Ziemia  

Poznawanie świata 

- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, 

w jakich żyją, 

- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie), 

- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata,  

- szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras (zwracanie 

uwagi na równość praw wszystkich ludzi).  

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, 

Grupa Edukacyjna S.A. 2009, s. 22). 



DZIECKO: 

 stosuje słowo ekologia,  

 ocenia postępowanie dzieci względem przyrody,                                                                                                             
segreguje śmieci, 

 sprząta plac przedszkolny, 

 ilustruje wiersz ruchem, 

 uczestniczy w zabawie rytmicznej przy piosence Nasze uszy słyszą świat, 

 realizuje tematy rytmiczne, 

 maluje na podany temat (Las wiosną) na podkładzie z kaszy manny, 

 rysuje według tekstu (rysowany wierszyk), 

 określa, co powiedziałyby rośliny na temat zniszczeń, gdyby potrafiły mówić, 

 wypowiada słowo idę w tempie poruszania się zwierząt, 

 dzieli nazwy (zwierząt leśnych) na głoski, 

 określa, co daje nam przyroda, 

 personifikuje rośliny, 

 działa twórczo, określając, co jest zielone, a co zielone i mokre, 

 omawia cykle rozwojowe żaby i motyla, 

 wymienia nazwy roślin (wybranych) spotykanych na łące, 

 wymienia nazwy zwierząt (wybranych) spotykanych na łące, 

 określa kolory łąki wiosną, 

 rozpoznaje i nazywa wybrane owady, 

 układa zagadki (o wybranym owadzie), 

 wymyśla słowa rozpoczynające się taką sylabą, jaką kończy się usłyszane słowo, 

 wymienia przyczyny zanieczyszczenia powietrza, 

 filtruje zanieczyszczoną wodę, 

 układa grę matematyczną, 

 rozpoznaje jaszczurki, 

 wie o zależności między roślinami i zwierzętami,  

 rysuje wspólnie z innymi na temat wymyślonej historyjki, 

 wskazuje wymienione części roślin, 

 poznaje nazwy wybranych kwiatów ogrodowych, 

 sadzi kwiaty na rabatce, 

 obserwuje zasadzone kwiaty, 

 koloruje rysunek, używając kredek tylko w trzech kolorach: żółtym, niebieskim, 

czerwonym, 

 wypełnia sylwetę bociana kuleczkami plasteliny, 

 przedstawia w parze z inną osobą dialog (biedronki ze ślimakiem, stokrotki z motylem), 

 śpiewa piosenkę o wiośnie głosami zwierząt przedstawionych na obrazku, 

 kontynuuje dostrzeżony rytm, 

 uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach: kształtujących postawę ciała, z 

elementem równowagi, podskoku, 

 rozpoznaje i nazywa świerszcza, 

 określa, jakie zwierzęta nazywamy owadami, 

 wymienia nazwy owadów żyjących na łące, 

 reaguje ruchem na wysokość dźwięków, 

 gra na kołatce w podanym tempie, 



 uczestniczy w zabawie rytmicznej przy piosence Chodzi wiatr po łące , 

 uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem piłek, metodą zadaniową, 

 wymyśla zakończenie oglądanej historyjki, 

 uczestniczy w zabawie z elementem dramy, 

 określa, co robi dziewczynka, co będzie robiła, co robiła (czasy: teraźniejszy, przeszły, 
przyszły), 

 stosuje odpowiednie przyimki, 

 liczy w zakresie dziesięciu, 

 określa kolejność występowania zwierząt  stosuje liczebniki porządkowe, 

 wykonuje papierową biedronkę, 

 wykonuje papierowego ślimaka, 

 uzupełnia obrazek, 

 koloruje rysunek (mandalę), 

 obserwuje łąkę wiosną, 

 opowiada, jak rozwija się roślina (mniszek lekarski), na podstawie obrazków, 

 wie, do czego służy zielnik, 

 określa znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt, 

 powtarza nazwy zwierząt zobaczonych wcześniej na obrazkach, 

 określa wartość logiczną zdań, 

 stosuje słowa: owady, ptaki, ssaki, 

 naśladuje ruchy zwierząt i roślin spotykanych na łące, 

 rysuje coraz mniejsze szlaczki, 

 nazywa zawody wykonywane przez rodziców, 

 łączy narzędzia pracy z odpowiednimi zawodami, 

 określa, co robią osoby wykonujące dane zawody, 

 kończy zdania, podając nazwy danych zawodów, 

 koloruje rysunek (bukiet dla mamy i taty), 

 wykonuje pracę plastyczną Serce z odbitą dłonią , 

 rysuje portret mamy i taty, 

 wyznacza kierunki  po lewej stronie, po prawej stronie, 

 układa kompozycję (Kwiaty dla taty) z klocków w kształcie figur geometrycznych, 

 uczestniczy w ćwiczeniach,  

i zabawach ruchowych: muzyczno-ruchowych, z elementem przeskoku, orientacyjno-
porządkowych, 

 czyta z nauczycielem tekst wyrazowo-obrazkowy, 

 kończy rozpoczęte zdania  dopowiada rymujące się słowa, 

 wystukuje rytm pałeczką o podłogę, 

 improwizuje rytmicznie przy piosence Kwiaty dla wróżki, 

 śpiewa piosenkę Kwiaty dla wróżki, 

 wykonuje pracę plastyczną,  
z wykorzystaniem zwiniętych pasków bibuły (Wiosenny obrazek dla mamy), 

 wyszukuje pary takich rysunków, z których nazwa jednego zawiera się w nazwie drugiego , 

 ocenia zachowania dzieci względem rodziców, 

 wie, czyje święto się zbliża, 

 uczestniczy w burzy mózgów na temat niewerbalnego sposobu przekazywania uczuć 

rodzicom, 

 wykonuje bransoletkę (dla mamy) z guzików, 

 wypowiada się na temat pomagania rodzicom, 



 przygotowuje elementy dekoracji sali, 

 wspólnie z innymi dziećmi dekoruje salę, 

 układa zdania na temat spędzania z rodzicami czasu wolnego,  

 wypowiada się całymi zdaniami na temat spędzania z rodzicami czasu wolnego, 

 układa życzenia dla rodziców, 

 nagrywa życzenia dla rodziców, 

 rysuje, jak spędza z rodzicami czas wolny,  

 rysuje siebie jako kwiat, zwierzę lub przedmiot, 

 spotyka się z mamami dzieci z grupy, 

 uczestniczy we wspólnych zabawach z rodzicami, 

 wręcza własnoręcznie przygotowane upominki, 

 wypowiada się na temat spotkania z rodzicami. 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 



DO NAUCZENIA, UTRWALENIA W DOMU:    

 

Piosenka „Kochana mamo” (sł. M. Szypowska, muz. K. Kozak) 

I. Kochana Mamo, gdy będę duży,  

 to Ci przywiozę małpeczkę z podróży.  

 Długim ogonkiem to zwinne zwierzę  

 będzie za Ciebie zmywać talerze.  

 II. Kochana Mamo, gdy będę duży,  

 to Ci przywiozę wielbłąda z podróży.  

 Na jego grzbiecie wygodnie siądziesz,  

 aby do pracy mknąć na wielbłądzie.  

 III. Kochana Mamo, gdy będę duży,  

 to Ci przywiozę tłum zwierząt z podróży.  

 Niech wszystkie ze mną mówią to samo,  

 że bardzo Ciebie kochamy, Mamo.  

 

Wiersz „Najlepiej jest u mamy” (sł. L. Konopiński) 

Najlepiej jest u mamy, to każde dziecko wie.  

Najlepiej jest u mamy, gdy smutno ci i źle.  

Choć przygód wciąż szukamy i poznać chcemy świat,  

Najlepiej jest u mamy - tu każdy wraca rad.  

 

Jest wiele dróg nieznanych, dalekich pięknych tras.  

Najlepiej jest u mamy, tu każdy wraca z nas.  

Kto się nie zgadza z nami, sam kiedyś powie że:  

Najlepiej jest u mamy, no chyba to się wie! 

 

  

 

 

 


