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Tysiêczna Leœna Sobota – 28 wrzeœnia 2019 r.
– fot. Arkadiusz Skrzypkowiak.
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Szczególnego znaczenia w ca³o¿yciowym ucze-
niu siê nabiera gospodarowanie w³asnym czasem
rozumiane jako intencjonalne organizowanie aktyw-
noœci wed³ug potrzeb i rytmów w³asnego ¿ycia, po
wype³nieniu zobowi¹zañ i powinnoœci spo³eczno-
ekonomicznych wynikaj¹cych z bycia cz³onkiem
zbiorowoœci. Na uwagê w tym kontekœcie zas³uguje
³aciñskie przys³owie: Nihil agendo homines male
agere discunt (Oddaj¹c siê lenistwu, ludzie ucz¹ siê
Ÿle czyniæ.). Oferta Pa³acu M³odzie¿y jest propo-
zycj¹ takiego zajêcia czasu, by m³odzi ludzie nie
ulegali pokusie lenistwa i, w efekcie, nie czynili Ÿle.
Dla siebie oraz dla bliskiego i dalszego otoczenia.

Gospodarowanie czasem, zw³aszcza tym, który
pozostaje po wype³nieniu obowi¹zków zdrowot-
no-higienicznych, rodzinnych i spo³ecznych wy-
maga nauczenia siê poprzez osobiste doœwiadcze-
nie. Wa¿ne jest zatem tworzenie warunków ucze-
nia siê takiego gospodarowania czasem, które
pozwoli osobie doœwiadczyæ wolnoœci wyboru,
uczestniczenia w ustalaniu jego treœci i form i
ponoszenia odpowiedzialnoœci za w³asne wybo-
ry i efekty dzia³añ. Jest to jedno z kluczowych
zadañ edukacyjnych. Jest ono szczególnie wa¿ne
ze wzglêdu na powszechn¹ obecnoœæ mediów
cyfrowych. Internet zlikwidowa³ rozró¿nienie na
dzieñ i noc (7x24x365). Zmieni³ cykle pracy.
Upowszechnia siê ca³odobowa praca nie tylko
produkcyjna, ale te¿ us³ugi. ¯ycie towarzyskie i
praca trwa nie tylko w metropoliach, w centrach,
hubach ale te¿ w najbardziej oddalonych miej-
scach. Gdzie siêga sieæ, tam trwa ca³odobowa
aktywnoœæ pe³na atrakcyjnoœci i dobrowolnoœci.

Wspó³czesna formalna edukacja, ze wzglê-
du na centralnie dekretowane treœci i formy
kszta³cenia, nak³adaj¹ce na ucz¹cych siê za-
dania, których wype³nianie przekracza normy
higieniczne nie jest w stanie przygotowaæ do
dokonywania pozytywnych wyborów. Do ra-
dzenia sobie z nadmiarem pokus. Z powodze-
niem natomiast wyzwala mechanizmy oporu
wobec obci¹¿eñ, wœród których s¹ zachowa-
nia szkodliwe, niekiedy wrêcz zagra¿aj¹ce
¿yciu i zdrowiu.  W tych warunkach nasuwaj¹
siê pytania o warunki poszanowania praw cz³o-
wieka i praw dziecka do rozwoju, w którym
kluczow¹ rolê pe³ni prawo do nauki oraz pra-
wo do czasu wolnego. Formalny system edu-
kacji obowi¹zkowej nie jest w stanie sprostaæ
tym wyzwaniom. Niezbêdne jest zatem poszu-

kiwanie innych form wspierania rozwoju, nie
tylko pokolenia wstêpuj¹cego, ale ka¿dego
cz³owieka.

W tym tekœcie pokrótce przybli¿am potencja³ za-
jêæ wolnoczasowych, ich znaczenie z punktu wi-
dzenia poszanowania prawa do edukacji oraz pra-
wa do zabawy i czasu wolnego. Warunki równocze-
snego, synergetycznego respektowania tych praw
s¹ podstaw¹ rozwoju osoby i zmiany spo³ecznej.

Prawo do nauki i prawo do czasu wolnego
– Ÿród³o spo³ecznych i edukacyjnych

funkcji Pa³acu M³odzie¿y
Pomorskiego Centrum Edukacji

Pozaszkolne placówki oœwiatowo-wychowaw-
cze jako elementy systemu oœwiatowego – Usta-
wa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oœwiatowe,
Dz. U. 2017 poz. 59, art. 2 ust. 3. kieruj¹ siê z
swojej dzia³alnoœci miêdzy innymi wskazaniami
zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³o-
wieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Spo-
œród wszystkich praw zwartych w tych dokumen-
tach o zasiêgu œwiatowym na potrzeby tego tek-
stu znacz¹ce s¹ dwa, a mianowicie prawo do na-
uki (art. 26 PDPC oraz 28 i 29 KoPD) oraz prawo
do wypoczynku, czasu wolnego i uczestniczenia
w kulturze (art. 24 i 27 PDPC i 31 KoPD) – M.
Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika czasu wol-
nego: schole w szkole i poza szko³¹ [w:] Winiar-
ski R. (red) Rekreacja i czas wolny, £oœgraf, War-
szawa 2011. To w³aœnie pozaszkolne placówki
oœwiatowo-wychowawcze s¹ w tej uprzywilejo-
wanej sytuacji, ¿e ich dzia³alnoœæ zapewnia inte-
gracjê poszanowania tych praw. Uczestnicy zajêæ
w Pa³acu M³odzie¿y maj¹ naturaln¹ mo¿liwoœæ
rozwijania wiedzy i umiejêtnoœci, talentów oraz
zdolnoœci umys³owych i fizycznych przy jedno-
czesnym uczestniczeniu w zabawach i zajêciach
rekreacyjnych, stosownych do wieku, oraz uczest-
niczeniem w ¿yciu spo³ecznym kulturalnym i ar-
tystycznym w placówce i w œrodowisku. Integra-
cja respektowania tych dwu praw w pozaszkolnej
placówce oœwiatowo-wychowawczej jest niepo-
wtarzalna w innych elementach systemu oœwiato-
wego, skupionych g³ównie na realizacji prawa do
nauki. W placówce takiej jak Pa³ac M³odzie¿y
zachowanie równowagi miêdzy nauk¹ i zabaw¹,
uczeniem siê i rekreacj¹, rozwijaniem zdolnoœci i
talentów i uczestniczeniem w szeroko pojmowa-
nej kulturze jest immanentnie wpisane w struktu-
rê i organizacjê. Jest podstaw¹ realizacji celów.

Wspó³czesne wyzwania placówki
wychowania pozaszkolnego:

poszanowanie prawa do nauki i zabawy
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Nabiera to szczególnej wagi w sytuacji po-

wszechnoœci orientacji na doskonalenie i rozwój
przez naukê, supremacji dydaktyki nad wycho-
waniem przez aktywne uczestniczenie, nastawie-
nia na osi¹gniêcia mierzone wynikami testów i
wystandaryzowanymi sprawnoœciami. Nie dziwi
wiêc, ¿e prawo do nauki w wielu krajach na œwie-
cie ma status obowi¹zku. W tych warunkach pra-
wo do nauki nazywam prawem „twardym”, to
znaczy takim, którego ³amanie/nieprzestrzeganie
traktowane jest jako przestêpstwo i jest œcigane z
urzêdu. Do tej grupy zaliczam tak¿e takie prawa
z Konwencji o Prawach Dziecka jak: prawo do
¿ycia, do nazwiska, do regularnych kontaktów z
obojgiem rodziców i do wolnoœci od przemocy.
Uczêszczanie na zajêcia pozaszkolnej placówce
oœwiatowo-wychowawczej odbywa siê w czasie
wolnym, jest dobrowolne dziêki czemu rozwija-
nie wiedzy i umiejêtnoœci, talentów oraz zdolno-
œci umys³owych i fizycznych jest rzeczywistym
korzystaniem z prawa.

W odró¿nieniu od „twardego” prawa do nauki,
prawo do korzystania z czasu wolnego, to znaczy
prawo do wypoczynku, do uczestniczenia w zaba-
wach i zajêciach rekreacyjnych, stosownych do
wieku dziecka, do nieskrêpowanego uczestnicze-
nia w ¿yciu kulturalnym i artystycznym nazywam
prawem „miêkkim”. Do tej kategorii zaliczam te
prawa, za ³amanie których nie tylko nie gro¿¹ kon-
sekwencje karne, ale ludzie nieprzestrzegaj¹cy ich
szczyc¹ siê swoimi „opiekuñczymi” albo „wycho-
wawczymi” inicjatywami i osi¹gniêciami. W tej
grupie praw zapisanych w KoPD mieœci siê prawo
do prywatnoœci, prawo do wyra¿ania w³asnych
pogl¹dów oraz prawo do informacji. Jest to tak¿e
prawo bêd¹ce przedmiotem analizy w tym tekœcie,
to znaczy prawo do czasu wolnego, wypoczynku,
rekreacji i zabawy. „Miêkkoœæ” tego prawa wyra-
¿a siê w jego lekcewa¿eniu, a co najmniej scepty-
cyzmie doros³ych skupionych g³ównie na osi¹gniê-
ciach szkolnych. Zajêcia w czasie wolnym przez
wiele osób wci¹¿ postrzegane s¹ jak luksus, a nie-
kiedy wrêcz jak fanaberia, a pozostawienie dziec-
ku, m³odej osobie swobody w decydowaniu o tre-
œciach i formach aktywnoœci traktowane jest jako
przejaw zaniedbania wychowawczego. Nie dostrze-
ga siê tego, na co zwróci³ uwagê Platon, ¿e „dla
prawodawstwa rozstrzygaj¹ce znaczenie maj¹ za-
bawy. Od nich bowiem zale¿y, czy prawa bêd¹
trwa³e, czy nie. Je¿eli bowiem gry i zabawy bêd¹
ustanowione i ustalone tak, ¿e ci sami ludzie zaba-
wiaj¹ siê zawsze tak samo w tych samych okolicz-
noœciach i w taki sam sposób i w tych samych
rozrywkach znajduj¹ zawsze przyjemnoœæ, wów-
czas pozostaj¹ nienaruszone równie¿ zarz¹dzenia
odnosz¹ce siê do powa¿nych spraw ¿ycia” – Pla-
ton, Prawa, PWN, Warszawa 1960, s. 288.

Oferta gospodarowania czasem przedstawiana
praz Pa³ac M³odzie¿y – Pomorskie Centrum Edu-

kacji jest przyk³adem i dowodem integracji zaba-
wy, rekreacji i uczenia siê, w tym uczenia siê pe³-
nienia ról spo³ecznych. Jest integracj¹ respekto-
wania praw cz³owieka i praw dziecka do zabawy
i czasu wolnego oraz prawa do nauki. Integracja i
komplementarnoœæ wskazanych dwu praw cz³o-
wieka i praw dziecka, to znaczy prawa do nauki i
prawa do czasu wolnego w pozaszkolnej placów-
ce oœwiatowo-wychowawczej jest jej proprietas,
jej cech¹ konstytutywn¹, co jest uwidocznione w
specyfice treœci i form jej pracy.

Specyfika zadañ edukacyjnych w placówce
wychowania pozaszkolnego w kontekœcie

funkcji czasu wolnego
Placówki wychowania pozaszkolnego o charak-

terze oœwiatowo-wychowawczym, w tym pa³ace m³o-
dzie¿y, m³odzie¿owe domy kultury i ogniska pracy
pozaszkolnej – Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Dz.U. RP poz.
1606 – realizuj¹ swoje zadania w czasie wolnym,
jakim dysponuj¹ ich uczestnicy po wype³nieniu
obowi¹zków szkolnych i domowych i po zaspoko-
jeniu potrzeb fizjologicznych niezbêdnych z punk-
tu widzenia ¿ycia i zdrowia. Zadania te s¹ z jednej
strony wyznaczane funkcjami czasu wolnego, z dru-
giej zaœ potrzebami i interesem dzieci, m³odzie¿y i
doros³ych korzystaj¹cych z oferty placówki. Zarówno
treœci i zakresy funkcji czasu wolnego jak i potrze-
by i interesy osób i grup s¹ ujête w ramy wyznaczo-
ne przez warunki spo³eczne, wzory kultury oraz ma-
terialne mo¿liwoœci funkcjonowania placówki. Tym,
co jest nienaruszalne s¹ fundamentalne cechy ak-
tywnoœci w czasie wolnym, a mianowicie: dobro-
wolnoœæ uczestniczenia, podmiotowe poczucie sa-
tysfakcji i niekomercyjnoœæ. Te atrybuty s¹ pod-
staw¹ doœwiadczania podmiotowego sprawstwa
zgodnego z wyznawanymi wartoœciami oraz odwa-
gi w wychodzeniu poza standardy.

Argumentowanie znaczenia placówek wychowa-
nia pozaszkolnego zagospodarowuj¹cych czas
wolny wi¹¿e siê z przedstawianiem jego funkcji,
czyli oczekiwanych i zak³adanych rezultatów po-
dejmowania aktywnoœci satysfakcjonuj¹cej , do-
browolnej i niekomercyjnej. Wobec licznych kon-
cepcji i kryteriów wyszczególniania funkcji czasu
wolnego wska¿ê tylko wybrane uwzglêdniaj¹ce
specyfikê zajêæ w pozaszkolnych placówkach
oœwiatowo-wychowawczych. Klasyczne usystema-
tyzowanie zawdziêczamy Aleksandrowi Kamiñ-
skiemu, który wyró¿ni³ nastêpuj¹ce funkcje:

a) wypoczynek, regeneracja; odnawianie si³ fi-
zycznych i psychicznych zu¿ytych podczas wy-
pe³niania zajêæ obowi¹zkowych, w codziennych
formach aktywnoœci cz³owieka,

b) zabawa, rozrywka: poprzez radosne uczest-
niczenie w atrakcyjnych zajêciach, czerpanie sa-
tysfakcji osobistej i doœwiadczanie dobra wspól-
nego istnieje szansa roz³adowania napiêæ i szcze-
rego œmiechu.
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c) rozwój zainteresowañ, pasji i potrzeb poznaw-

czych oraz doskonalenie sprawnoœci i talentów w
wybranych sferach ¿ycia,

d) rozwijanie aktywnoœci spo³ecznej; wchodze-
nie w autentyczne relacje wymiany, przejawianie
postaw allocentrycznych, wspó³dzia³anie, okazy-
wanie i doœwiadczanie wsparcia  i pomocy in-
nych ludzi, uczestniczenie w zwi¹zkach i organi-
zacjach realizuj¹cych okreœlone idee spo³eczne,
polityczne i/lub kulturalne – A. Kamiñski, Czas
wolny i jego problematyka spo³eczno-wychowaw-
cza, Ossolineum, Wroc³aw 1965, s. 247.

Z punktu widzenia specyfiki pracy pozaszkol-
nych placówek organizuj¹cych edukacjê w cza-
sie wolnym na uwagê zas³uguje klasyfikacja spo-
rz¹dzona przez Mariana Grochociñskiego – M.
Grochociñski, Przygotowanie dzieci do racjonal-
nego wykorzystania czasu wolnego, WSiP, War-
szawa 1979, s. 8. Wyró¿ni³ on nastêpuj¹ce funk-
cje czasu wolnego:

a) twórcz¹, która wyra¿a siê w podejmowaniu
takich czynnoœci jak plastyka, fotografika, dra-
ma, muzykowanie, pisarstwo, rêkodzielnictwo,
uczestniczenie w ruchu amatorskim, projektowa-
nie (w tym np. gier komputerowych), itp.,

b) percepcyjn¹, wyra¿aj¹c¹ siê w czytelnictwie,
uczestniczeniu w spektaklach, koncertach, wido-
wiskach i projekcjach filmowych, wizytach w mu-
zeach i innych miejscach kontaktu z osi¹gniêcia-
mi kultury i nauki oraz ich twórcami,

c) rekreacyjn¹, polegaj¹c¹ na czynnym udziale
w zajêciach sportowych, turystycznych, i tym po-
dobnych sprzyjaj¹cych regenerowaniu si³ fizycz-
nych i psychicznych,

d) uspo³eczniaj¹c¹, jej realizowanie odbywa siê po-
przez uczestniczenie w pracach organizacji spo³ecz-
nych o celach i zadaniach ukierunkowanych na ³ago-
dzenie napiêæ w bliskich i dalszych krêgach odnie-
sienia oraz nawi¹zywaniu i podtrzymywaniu kon-
taktów kole¿eñskich, przyjacielskich i towarzyskich,

e) szkodliw¹, która uwidacznia siê w zacho-
waniach odbiegaj¹cych od przyjêtych norm oraz
utrudniaj¹cych rozwój osoby i zmianê spo-
³eczn¹. Funkcja ta wzbudza szczególne zainte-
resowanie profesjonalnych i naturalnych wy-
chowawców (rodziców i opiekunów). Szkodli-
woœæ zachowañ w czasie wolnym uwidacznia
siê bowiem zarówno w wymiarze jednostkowym,
osobowym jak i zbiorowym. W pierwszym z
nich – w wymiarze osobowym – szkodliwymi
sposobami wype³niania czasu s¹ dzia³ania za-
gra¿aj¹ce ¿yciu i zdrowiu fizycznemu, psychicz-
nemu i duchowemu. S¹ to zwykle zachowania
nosz¹ce znamiona uzale¿nieñ, których lista sys-
tematycznie siê wyd³u¿a. Obok tradycyjnie
wymienianych, takich jak odurzanie siê (alko-
holem, narkotykami) i hazard znajduj¹ siê czyn-
noœci zwi¹zane z obsesyjn¹ dba³oœci¹ o w³asny
wygl¹d (bigoreksja, tanoreksja) oraz z kompul-

sywnym korzystaniem z komputera i dostêpu
do internetu. Zachowania te nie tylko stanowi¹
zagro¿enie dla jednostek, ale i dla grup i zbio-
rowoœci, w których one funkcjonuj¹. Wywo³uj¹
bowiem zak³ócenie ³adu spo³ecznego, zrywa-
nie wiêzi osobowych oraz destrukcjê dóbr ma-
terialnych i symbolicznych. W odniesieniu do
otoczenia spo³ecznego, naturalnego i material-
nego szkodliwe zachowania przypieraj¹ postaæ
opresji albo wandalizmu.

Zdawanie sobie sprawy z istnienia funkcji szko-
dliwej oraz jej realnych i potencjalnych zagro¿eñ
wywo³uje podejrzliwoœæ wobec czasu wolnego w
ogóle. W konsekwencji wielu rodziców i nauczy-
cieli dok³ada wysi³ków, by radykalnie ograniczyæ
zasób czasu dzieci i m³odzie¿y do w³asnej dyspo-
zycji. Nie dostrzegaj¹ tego, ¿e uczestniczenie w
zajêciach Pa³acu M³odzie¿y sprzyja ³agodzeniu
negatywnych oddzia³ywañ formalnego systemu
szkolnego, w tym doœwiadczaniu korzyœci p³yn¹-
cych z takich funkcji czasu wolnego jak:

a) kompensacyjna, wyra¿aj¹ca siê w zaspokajaniu
potrzeb poznawczych, ludycznych i rekreacyjnych
niedocenianych, a niekiedy wrêcz zaniedbywanych
w œrodowisku rodzinnym i szkolnym. Obejmuje ona
tak¿e te dzia³ania placówki, które wspieraj¹ rozwój
osób i grup doœwiadczaj¹cych deprywacji,

b) profilaktyczna, która sprzyja zapobieganiu, a
niekiedy wrêcz uprzedzaniu niekorzystnych wp³y-
wów oraz kszta³towaniu odpornoœci na pokusy
„³atwoœci” osi¹gania celów „skróty”. Wysi³ek wk³a-
dany w zajêcia w czasie wolnym jest Ÿród³em satys-
fakcji i doœwiadczania poczucia odpowiedzialno-
œci. Ogranicza tak¿e konsekwencje doœwiadczanie
nudy, odczucia pustki w efekcie braku podmioto-
wych zainteresowañ, gdy codzienne otoczenie „ofe-
ruje zbyt ma³o i zbyt s³abo pobudza” – R. Safran-
ski, Czas. Co czyni z nami i co my czynimy z niego,
przek³. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2017, s. 14.

c) terapeutyczna, polegaj¹ca na niwelowaniu,
a co najmniej ³agodzeniu oddzia³ywañ nega-
tywnych zjawisk i procesów na funkcjonowa-
nie osoby. Aktywnoœæ w czasie wolnym sprzy-
ja tak¿e swoistemu oczyszczaniu umys³u, emo-
cji i roz³adowaniu napiêæ cielesnych oraz od-
reagowaniu codziennych k³opotów, obni¿eniu
poziomu samotnoœci.

Tym, co jest specyficzne dla tych funkcji
jest wype³nianie przez nie wszystkich atrybu-
tów czasu wolnego, to znaczy ich realizacja
bazuje na dobrowolnoœci przejawiania aktyw-
noœci, doœwiadczanie przez osobê/grupê satys-
fakcji oraz brak komercyjnoœci. Ponadto ka¿d¹
z aktywnoœci wolnoczasowych mo¿na w ka¿-
dej chwili przerwaæ, bez ponoszenia konse-
kwencji. Odnosi siê to tak¿e do przerwania,
zaprzestania uczestniczenia z zajêciach orga-
nizowanych w pozaszkolnej placówce oœwia-
towo-wychowawczej.
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Poza wymienionymi funkcjami czasu wolne-

go realizowanymi w Pa³acu M³odzie¿y jest jesz-
cze jedna specyficzna w³aœciwoœæ cechuj¹ca ak-
tywnoœæ w tej placówce. Jest to otwartoœæ oferty
edukacyjno-ludyczno-rekreacyjnej na oczekiwa-
nia i potrzeby uczestników. Zarówno tych, któ-
rzy nale¿¹ do poszczególnych grup i zespo³ów
jak i ich rodziców i opiekunów.  Programy pra-
cy w placówce nie podlegaj¹ centralnemu usta-
laniu. Ich treœci i formy nie s¹ podporz¹dkowa-
ne odgórnym rygorom. Nie s¹ wiêc sta³e. S¹ ak-
tualizowane, dostosowywane do potrzeb i zain-
teresowañ dzieci i m³odzie¿y. W ka¿dej z pra-
cowni, w ka¿dej grupie uczestnicy maj¹ mo¿li-
woœæ nie tylko dobrowolnego udzia³u w wybra-
nych zajêciach, ale tak¿e mog¹ inspirowaæ i ini-
cjowaæ sytuacje, w których dzia³aj¹ wed³ug w³a-
snych koncepcji, zaspokajaæ w³asne potrzeby i
prze¿ywaæ stany zadowolenia. Maj¹ te¿ mo¿li-
woœæ doœwiadczaæ rzeczywistej partycypacji w
podejmowaniu decyzji dotycz¹cych wa¿nych dla
nich spraw i uczenia siê odpowiedzialnego pe³-
nienia ról spo³ecznych.
Cechy sytuacji edukacyjnych w pozaszkolnej

placówce oœwiatowo-wychowawczej
Interakcje spo³eczne i edukacyjne w czasie

wolnym s¹ realnym Ÿród³em wiedzy i umiejêtno-
œci w wybranym zakresie oraz postaw spo³ecz-
nych, inter- i intrapersonalnych. Jest to mo¿liwe
dlatego, ¿e sytuacje te charakteryzuj¹ siê nastê-
puj¹cymi cechami:

a/z³o¿onoœci¹, co przejawia siê w tworzeniu
sekwencji dzia³añ bêd¹cych Ÿród³em wielowy-
miarowych doœwiadczeñ nabywanych w interak-
cjach z ludŸmi (nauczycielami, rówieœnikami,
innymi uczestnikami placówki i osobami spoza
niej), rzeczami (materialnym i symbolicznym wy-
posa¿eniem pracowni i placówki) oraz zjawiska-
mi i procesami zachodz¹cymi w placówce i poza
ni¹, w tym tradycj¹, obyczajami i rytua³ami in-
tegruj¹cymi spo³ecznoœæ placówki z jej œrodo-
wiskiem lokalnym,

b/sta³oœci¹, powtarzalnoœci¹ w krótkich i d³u-
gich interwa³ach czasowych. Cecha ta sprzyja do-
œwiadczaniu poczucia bezpieczeñstwa, swoistego
zadomowienia oraz utrwalaniu tradycyjnych wzo-
rów zachowañ. Jest uwidoczniona w codziennych
i odœwiêtnych obyczajach specyficznych dla grupy
i dla ca³ej placówki,

c/aktywizacj¹ wszystkich uczestników interak-
cji edukacyjnych i spo³ecznych, dawanie „pod³o-
gi” ka¿dej osobie, mo¿liwoœci wyra¿enia w³asnych
opinii i propozycji oraz pokazania w³asnego po-
tencja³u. Ta cecha wi¹¿e siê z jednej strony z
uwzglêdnianiem w projektowaniu i organizowa-
niu pracy edukacyjnej pomys³ów i inicjatyw
wszystkich uczestników, co zwiêksza aktualizacjê
treœci i form edukacji w placówce, uwzglêdnianie
dynamiki przemian w poszczególnych obszarach

zbiorowego ¿ycia, z drugiej sprzyja zaanga¿owa-
niu i wzajemnemu zaufaniu osób i grup,

d/ atrakcyjnoœci¹, bêd¹c¹ Ÿród³em podmioto-
wej satysfakcji. O tej cesze œwiadczy iloœæ i ranga
zaspokajanych potrzeb uczestników,

e/ autentycznoœci¹, zgodnoœci¹ z aktualny-
mi, rzeczywistymi stanami rzeczy i zjawisk.
Sprzyja to doœwiadczaniu prawdziwoœci i u¿y-
tecznoœci (czasem wprawdzie tylko doraŸnej,
chwilowej) wykonywanych zadañ, nabywanych
wiadomoœci i umiejêtnoœci, prze¿ywaniu satys-
fakcji z osi¹ganych efektów i/lub namys³owi
nad Ÿród³ami niepowodzeñ.

Istotne jest to, ¿e cechy te nie s¹ roz³¹czne,
nie mog¹ byæ traktowane wybiórczo. Wprost
przeciwnie. S¹ one wzajemnie zintegrowane,
co decyduje o synergii spo³eczno-edukacyj-
nego oddzia³ywania placówki. Sytuacje edu-
kacyjne charakteryzuj¹ce siê tymi cechami s¹
podstaw¹ uczenia siê ¿ycia w zespole, pozna-
wania i szanowania zasad wspó³¿ycia spo³ecz-
nego w ma³ej i du¿ej skali, pog³êbiania wie-
dzy i umiejêtnoœci w wybranych dziedzinach
oraz rozwijania sprawnoœciowego i emocjonal-
nego zaanga¿owania w aktywnoœæ twórcz¹,
spo³eczn¹ i kulturaln¹.
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Ksi¹¿ki pomagaj¹ w edukacji najm³odszych
i mog¹ byæ œwietnym materia³em do rozmów
w domu i w trakcie lekcji. Ostatnio wa¿nym
tematem sta³a siê ekologia. O ochronie na-
szej planety musimy rozmawiaæ jak najwiê-
cej! Ka¿dy z nas jest
za ni¹ odpowiedzial-
ny. Zacznijmy od pla-
stiku…

Lekki, wytrzyma³y i
wodoodporny.  Wy-
godny w u¿yciu, ota-
cza nas z ka¿dej stro-
ny. Plastikowe torebki,
³y¿eczki, krzes³a, do-
niczki, wazony, butel-
ki, szczoteczki do zê-
bów, mydelniczki, za-
bawki… W przeciêt-
nym domu plastik jest
wszêdzie.. Czy jednak
plastik jest naprawdê
tak i  fan tas tyczny?
Mo¿e ju¿ czas zacz¹æ
ograniczaæ jego u¿y-
wanie?

Skierowana do m³o-
dych czy te ln ików,
ksi¹¿ka koreañskich
autorów wprowadza ich w plastikowy œwiat. A
to niestety œwiat pe³en odpadów… Wynalezio-
ne w drugiej po³owie XIX wieku pierwsze two-
rzywo sztuczne, bardzo szybko sta³o siê po-
pularne. Tanie i ³atwe do wyprodukowania,
wci¹¿ udoskonalane, szybko wypar³o natural-
ne materia³y. Nic dziwnego… Bo plastikowe
przedmioty s¹ wygodne. Ich lekkoœæ, niska
cena sprawiaj¹ ¿e wiêkszoœæ ludzi u¿ywa ich
na co dzieñ, bez cienia refleksji. A zu¿ycie
plastiku wci¹¿ roœnie....“Teraz to ponad 300
milionów ton rocznie! Ta liczba jest przera¿a-
j¹ca! Nasza planeta tonie w œmieciach. Nieste-
ty tylko ma³y procent tych odpadów jesteœmy
w stanie odzyskaæ i zu¿yæ ponownie.. Plastik
w ziemi rozk³ada siê od 100 to 1000 lat! Bli-

sko 8 milionów ton odpadów dostaje siê do
oceanów zagra¿aj¹c morskim zwierzêtom. W
niektórych krajach ju¿ wprowadzono zakaz
u¿ywania plastikowych torebek. Wiêkszoœæ
pañstw wci¹¿ jednak nie chce siê przyznaæ, ¿e
stoimy przed ekologiczn¹ katastrof¹… Dlate-
go trzeba o tym mówiæ i pisaæ!

„Plastik fantastik?”, to ksi¹¿ka edukacyjna,
w której czytelnicy zobacz¹ na schematach jak
i z czego powstaje plastik, dowiedz¹ siê o jego
zaletach (np. w medycynie – jednorazowe rê-
kawiczki, strzykawki, torby medyczne, kro-
plówki s¹ bezpieczne i wykluczaj¹ ryzyko in-
fekcji), ale i wadach. Szkodliwy czy po¿ytecz-

ny? Czy mo¿na go
ograniczyæ? “Auto-
rzy podpowiedz¹
jak zacz¹æ walczyæ
z plastikowym pro-
blemem i wyt³u-
macz¹, dlaczego
tak wa¿na jest se-
gregacja œmieci.

To œwietna, do-
brze wydana pozy-
cja, która pozwala
poznaæ i zrozumieæ
wagê problemu. Cie-
szy fakt, ¿e prawa do
ksi¹¿ki (oryginalnie
wydanej w Korei)
sprzedano ju¿ do 11
pañstw. Ciekawie
zilustrowana i napi-
sana, uœwiadamia
nie tylko dzieciom
wa¿ny problem, z
którym powinniœmy

siê zmierzyæ. A zacz¹æ nale¿y oczywiœcie od sie-
bie. Ograniczyæ foliowe woreczki, plastikowe
butelki, wybieraæ naturalne materia³y, segregowaæ
i …rozmawiaæ o tym z m³odym pokoleniem. W
domu i w szkole. Dlatego ksi¹¿kê polecam rów-
nie¿ nauczycielom. Mo¿e Wam pos³u¿yæ jako
materia³ do ciekawych zajêæ w szkole.

Plastik fantastik?

tekst: EUN-JU KIM
ilustracje: JI-WON LEE
Wydawnictwo Babaryba, 2019
wiek: 5+

Ksi¹¿kê poleca –
Monika Wilczyñska

(portal SzczecinCzyta.pl)
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KU DZIECKU(1)

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Barbara Bilewicz-KuŸnia, Teresa Parczewska

...³atwiej jest zniszczyæ, czy wypaczyæ talent

dziecka, ni¿ doprowadziæ do jego rozkwitu…

                                    Howard Gardner
wszystkim tym, którzy sprawiaj¹, ¿e talenty in-

nych mog¹ rozkwitaæ dedykujemy

                                                  Autorki

Wstêp
Aktualne, szybko postêpuj¹ce przemiany cywili-

zacyjne implikuj¹ potrzebê modernizacji szkolnic-
twa, zasad oœwiatowych i teorii pedagogicznej. Poja-
wiaj¹ siê nowe priorytety edukacyjne zwi¹zane z za-
pewnieniem wysokiej jakoœci kszta³cenia ka¿dej jed-
nostki, modelu kszta³cenia lepiej dostosowanego do
indywidualnych potrzeb i zdolnoœci wychowanków,
wiêkszej autonomii placówek, lepszego dostêpu do
edukacji dla najm³odszych dzieci oraz zwiêkszenia
udzia³u rodziców w tym procesie.

Teoretycy pedagogiki podkreœlaj¹ potrzebê edu-
kacji promuj¹cej rozwój, która zak³ada: koherencjê
celów wychowania i nauczania z celami rozwoju,
koherencjê oczekiwañ dziecka i celów doros³ych,
koherencjê relacji pomiêdzy nauczycielami, rodzica-
mi i innymi cz³onkami spo³ecznoœci wychowuj¹cej1.

W zwi¹zku z tym, podstaw¹ dzia³añ edukacyjnych
staje siê wiedza nauczyciela o w³aœciwoœciach roz-
wojowych dziecka oraz umiejêtnoœæ widzenia go jako

jednostki rozwijaj¹cej siê w charakterystyczny dla
siebie, indywidualny sposób. Nauczyciel wspieraj¹-
cy rozwój dziecka ju¿ nie kieruje jego rozwojem,
lecz w nim uczestniczy, a pomocny mu program jest
strategi¹ wielokierunkowej stymulacji aktywnoœci
dzieci i samego wychowawcy.

Nowa podstawa programowa wychowania przed-
szkolnego2, obowi¹zuj¹ca w placówkach edukacyj-
nych  od wrzeœnia 2009 roku otwiera przed nauczy-
cielem i dzieæmi nowe mo¿liwoœci pracy: wyboru
treœci, miejsca, czasu, tempa i okolicznoœci uczenia
siê, rozumianego jako samodzielne gromadzenie
doœwiadczeñ i rekonstruowanie ich. A sam proces
edukacyjny, który z za³o¿enia ma byæ skuteczny,
przyjazny i nowoczesny, nie skupia siê ju¿ tylko na
zdolnoœciach intelektualnych dzieci i opanowywa-
niu przez nie wiedzy, ale przede wszystkim na od-
krywaniu i pobudzaniu ich naturalnych uzdolnieñ i
predyspozycji.

Treœci zawarte w programie KU DZIECKU, zachê-
caj¹ nauczyciela do pracy opartej na dzia³aniu, indy-
widualizacji i ró¿nicowaniu, zarówno sposobów pra-
cy, jak i efektów koñcowych, we wszystkich obsza-
rach: spo³ecznym, emocjonalnym, poznawczym i fi-
zycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju
dziecka, umo¿liwianie zaspokajania aktualnych jego
potrzeb, dostosowywanie zadañ do rozpoznanego
poziomu rozwojowego. Zgodnie z intencj¹ progra-
mu i jego podstaw¹ teoretyczn¹, jak¹ jest teoria kon-
struktywizmu oraz koncepcja inteligencji wielorakich
Howarda Gardnera, dzieci podejmuj¹c zadania, kie-
ruj¹ siê osobistymi motywami i potrzebami, maj¹
swobodê w wyborze zadañ (rodzaju, czasu trwania,
partnera) oraz rozumiej¹ u¿ytecznoœæ celu dzia³ania.

Podstawow¹ metod¹ badawcz¹, pozwalaj¹c¹ na-
uczycielowi przeprowadzaæ diagnozê edukacyjn¹ jest
obserwacja, a pomocnym narzêdziem badawczym jest
umieszczony w programie Kwestionariusz Zdolno-
œci i Osi¹gniêæ Dziecka. Do programu do³¹czono rów-
nie¿ inne narzêdzia badawcze konstrukcji w³asnej
zawarte w aneksie, które pomog¹ nauczycielowi w
bardziej wnikliwej diagnozie zdolnoœci, zaintereso-
wañ i osi¹gniêæ dziecka oraz podano przyk³ady na-
rzêdzi standaryzowanych wraz z bibliografi¹. Maj¹c
na uwadze strategiczny priorytet edukacyjny MEN,
jakim jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej,
szczególnie na terenach wiejskich, gdzie utrudniony
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Podstaw¹ teoretyczn¹ programu KU DZIECKU
jest koncepcja inteligencji wielorakich Howarda
Gardnera, której praktyczn¹ implikacj¹ edukacyjn¹
jest kszta³cenie i wychowanie skoncentrowane na
jednostce, jej zdolnoœciach i zainteresowaniach
oraz konstruktywizm, jako teoria wiedzy, pozna-
wania i uczenia siê.

W œwietle teorii Howarda Gardnera ludzie ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹ profilem inteligencji, która ma cha-
rakter z³o¿ony, wieloraki, której ró¿ne aspekty ujaw-
niaj¹ siê w procesie rozwi¹zywania problemów.

Intelekt, w rozumieniu Howarda Gardnera ma
wielorak¹ naturê, a inteligencja jest zdolnoœci¹
rozwi¹zywania problemów lub tworzenia produk-
tów, które maj¹ konkretne znaczenie w danym
œrodowisku, kontekœcie kulturowym, czy spo³ecz-
nym; umiejêtnoœci¹ pozwalaj¹c¹ jednostce, któ-
ra chce osi¹gn¹æ zamierzony cel, znaleŸæ naj-
bardziej odpowiedni¹ drogê do niego prowa-
dz¹c¹. Howard Gardner jest zdania, i¿ poznawcz¹
kompetencjê, czy sprawnoœæ cz³owieka lepiej
opisuje siê w kategoriach zró¿nicowanego zbio-
ru zdolnoœci, talentów czy umiejêtnoœci, zwa-
nych inteligencjami. Wed³ug autora inteligen-
cja to pewien potencja³ biopsychiczny. Nie jest
ona okreœlonym czynnikiem, jest zbiorem wielu
ró¿nych, niezale¿nych od siebie zdolnoœci, dla-
tego badacz ów potencja³ przedstawia jako inte-
ligencje wielorakie.

W teorii Howarda Gardnera za podstawê przyj-
muje siê istnienie u ka¿dej jednostki wielu ró¿nych
inteligencji, które w programie KU DZIECKU s¹
okreœlane mianem zdolnoœci. Wyró¿nia siê zdolno-

Podstawy teoretyczne
programu

œci: s³owno-jêzykowe (lingwistyczne), wizualno-
przestrzenne, muzyczne, cielesno-kinestetyczne, lo-
gicznomatematyczne, interpersonalne, intraperso-
nalne, przyrodnicze oraz egzystencjalne4.

Ka¿da inteligencja opiera siê na potencjale bio-
logicznym, który okreœlaj¹ czynniki genetyczne, a
ostatecznie wyra¿a siê w postaci bêd¹cej skutkiem
wzajemnych oddzia³ywañ tych czynników i czyn-
ników œrodowiskowych5. Ma³e dziecko wed³ug
Howarda Gardnera tworzy sobie teorie i koncepcje
dzia³ania œwiata, zarówno œwiata fizycznego, jak i
œwiata ludzi. Wówczas rozwijaj¹ siê u niego zacz¹t-
ki znajomoœci podstawowych systemów symbolicz-
nych – jêzyka, liczb, muzyki, przedstawieñ graficz-
nych i malarskich. Przyswajanie tych systemów
odbywa siê bez formalnego, bezpoœredniego udzia-
³u nauczyciela. Dzieci rozwijaj¹ te umiejêtnoœci w
g³ównej mierze wchodz¹c w spontaniczne interak-
cje z otaczaj¹cym œwiatem6, zauwa¿aj¹ i odbieraj¹
ró¿ne formy informacji kulturowych, maj¹ przy tym
odmienne potrzeby i przystosowuj¹ treœæ przeka-
zów do ró¿nych struktur motywacyjnych i poznaw-
czych, dlatego te¿ w procesie edukacyjnym nale¿y
braæ pod uwagê te czynniki rozwojowe7.

Zdaniem Howarda Gardnera, w przedszkolu i
pierwszych klasach szko³y podstawowej nauczanie
powinno byæ skoncentrowane na odkrywaniu przez
dziecko w³asnych predyspozycji. Dziecko, bêd¹ce
w okresie najbardziej dynamicznego rozwoju, ja-
kim jest wiek przedszkolny, mo¿e odkryæ coœ, co je
szczególnie zainteresuje i bêdzie zgodne z jego
potrzebami, ujawniæ zdolnoœci i zainteresowania,
które bêdzie rozwijaæ w przysz³oœci w szkole, pracy
i w ¿yciu codziennym. Konkluduj¹c, Howard Gard-
nem uznaje, ¿e celem szko³y powinno byæ rozwija-
nie ró¿nych rodzajów inteligencji, kszta³towanie
zainteresowañ, które odpowiadaj¹ konkretnemu
spektrum inteligencji ka¿dego z uczniów. Eduka-
cja powinna byæ zorganizowana w taki sposób, by
nauczyciele mogli jak najlepiej poznaæ, zrozumieæ
i pomóc rozwin¹æ mo¿liwoœci dziecka8. Gdy nauczy-
ciel oceni mo¿liwoœci dziecka, istotne jest równie¿
poznanie jego stylu poznawczego lub stylu dzia³a-
nia, dlatego te¿ niebagatelna jest organizacja prze-
strzeni edukacyjnej, bogatej w inspiruj¹ce i absor-
buj¹ce uwagê materia³y.

W programie KU DZIECKU pojêcie inteligencji
wielorakich zosta³o zast¹pione pojêciami zdolno-
œci i zainteresowania. Jest to celowe zamierzenie,
którego istot¹ jest budowanie w opinii nauczycieli,
rodziców i osób z szerszego krêgu oddzia³ywañ, po-
zytywnej, ale szerszej konotacji pojêcia inteligen-
cja, czego istot¹ jest spojrzenie na dziecko przez
pryzmat jego zdolnoœci, a nie jego braków lub uchy-
bieñ w postêpowaniu. Ide¹ przewodni¹ i filozofi¹ w
realizacji programu jest to, by dostrzegaæ w dziec-

jest dostêp do realizacji zajêæ terenowych, do³¹czo-
no 5 demonstracyjnych felietonów edukacyjnych zre-
alizowanych w Redakcji Audycji dla Dzieci i M³o-
dzie¿y TVP1 w ramach programu edukacyjnego Je-
dynkowe Przedszkole3. Placówki przedszkolne po
uzyskaniu zgody TVP1 mog¹ w³¹czyæ ca³y pakiet
felietonów do swojej dzia³alnoœci edukacyjnej.

Fotografie umieszczone w programie s¹ efek-
tem obserwacji i doœwiadczeñ autorek zdoby-
tych podczas wyjazdów szkoleniowo-edukacyj-
nych do ró¿nych placówek przedszkolnych w
Anglii i we W³oszech.

Naszym zamierzeniem by³o stworzenie progra-
mu, który pozostawia³by nauczycielowi i dzieciom
du¿¹ autonomiê oraz by³by œrodkiem wielop³asz-
czyznowej stymulacji aktywnoœci.

¯ywimy nadziejê, ¿e program bêdzie inspiracj¹ do
takich twórczych dzia³añ.

Autorki
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ku wszystko to, co ono ju¿ osi¹gnê³o, szeroko, wie-
lop³aszczyznowo patrzeæ i interpretowaæ jego roz-
wój, maj¹c na uwadze jego skokowy charakter oraz
poszanowanie dla indywidualnoœci dziecka. Zale-
¿y nam, by nie podkreœlaæ roli czynników poznaw-
czych, kojarz¹cych siê z kszta³ceniem intelektu,
edukacj¹, ale spojrzeæ na rozwój dziecka wieloaspek-
towo, uwzglêdniaj¹c jego aktywnoœæ w sferze fi-
zycznej, poznawczej, emocjonalnej i spo³ecznej.

Ide¹ przewodni¹ programu KU DZIECKU jest
skoncentrowanie siê na indywidualnym rozwoju
dziecka. Priorytetem jest odkrywanie wielorakich,
indywidualnych zdolnoœci i zainteresowañ dzieci,
pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem naturalnej aktywnoœci
dzieci i zdolnoœci rozwi¹zywania problemów.

Program opiera siê na za³o¿eniu, i¿ nie wszyst-
kie dzieci maj¹ takie same zainteresowania i
zdolnoœci, jak równie¿ nie wszyscy nauczyciele
ucz¹ w ten sam sposób, a wykorzystuj¹c wspó³-
czesne osi¹gniêcia psychopedagogiczne, nale-
¿y uwzglêdniaæ dostrzegalne w praktyce eduka-
cyjnej ró¿nice indywidualne miêdzy dzieæmi ju¿
na pierwszym szczeblu, czyli w edukacji przed-
szkolnej. Program jest przeznaczony do pracy z
dzieæmi bêd¹cymi na ró¿nej œcie¿ce rozwoju,
dzieæmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
dzieæmi prawid³owo i harmonijnie rozwijaj¹cy-
mi siê oraz dzieæmi o szczególnych lub ponad-
przeciêtnych wymaganiach edukacyjnych i wy-
chowawczych. Zgodnie z teori¹ Howarda Gard-
nera wczesne ustalenie uzdolnieñ mo¿e bardzo
pomóc w doborze doœwiadczeñ korzystnych dla
dziecka, ale równie wa¿ne jest ustalenie s³abych
punktów dziecka9.

Nauczyciele wykorzystuj¹cy program KU
DZIECKU powinni patrzeæ na dziecko zawsze po-
zytywnie, przez pryzmat jego zdolnoœci, ujmo-
wanych egalitarnie, jako w³aœciwe wszystkim dzie-
ciom, jak równie¿ elitarnie, gdy jawi¹ siê one u
niektórych jako uzdolnienia specjalne. Rol¹ na-
uczyciela w œwietle koncepcji Howarda Gardnera
jest bycie rozumnym "specjalist¹ od oceniania",
a jego zadaniem jest jak najlepsze zrozumienie
zdolnoœci i zainteresowañ swoich podopiecznych,
œwiadomy dobór programu, metod i œrodków na-
uczania oraz organizacja przestrzeni edukacyjnej,
która najbardziej odpowiada³aby poszczególnym,
odmiennym jednostkom10.

Howard Gardner podkreœla wa¿noœæ innych osób
zaanga¿owanych w rozwój dziecka, osoby takie
to poœrednicy pomiêdzy dzieckiem a programem
nauki oraz szko³¹, w tym przypadku przedszko-
lem a spo³ecznoœci¹. W koncepcji programowej
takimi osobami bêd¹ specjaliœci, tacy jak peda-
gog, psycholog, logopeda, lekarz, pracownicy or-

ganów nadzoru, rodzice i inni przedstawiciele spo-
³ecznoœci z przestrzeni rozwoju dziecka.

Kluczowe dla programu KU DZIECKU pojê-
cia zdolnoœci i zainteresowañ ujmowane s¹ na-
stêpuj¹co:

Zdolnoœæ wed³ug Boles³awa Hornowskiego to in-
dywidualna w³aœciwoœæ osobowoœci cz³owieka, któ-
rej nie mo¿na sprowadzaæ do wykszta³conych na-
wyków, ale dziêki której mo¿na kszta³towaæ ró¿ne-
go rodzaju nawyki, sprawnoœci i umiejêtnoœci11. Zda-
niem W³adys³awa Puœleckiego na ogó³ przez zdol-
noœæ rozumie siê predyspozycje psychiczne umo¿-
liwiaj¹ce ³atw¹, sprawn¹ oraz skuteczn¹ realizacjê
czegoœ12. Zdolnoœci mog¹ byæ wszechstronne b¹dŸ
w jakiejœ dziedzinie. Jak podaje Wies³awa Limont
problem zdolnoœci mo¿na rozpatrywaæ pod kilko-
ma wzglêdami, wyró¿nia siê bowiem ró¿ne rodzaje
zdolnoœci  (zdolnoœci ogólne, uzdolnienia kierun-
kowe, zdolnoœci twórcze)13. Rozumienie znaczenia
pojêcia zdolnoœci jest szczególnie istotne dla prak-
tyki pedagogicznej, podobnie jak rozumienie zwi¹z-
ków i zale¿noœci pomiêdzy pojêciami zdolnoœci, a
uzdolnienia.

Uzdolnienie definiowane jest jako swoisty uk³ad
zdolnoœci warunkuj¹cych ponadprzeciêtny poziom
wykonywania jakiegoœ rodzaju dzia³alnoœci, na przy-
k³ad: naukowej, literackiej, technicznej, sportowej
czy organizacyjnej14.

Wies³awa Limont uzupe³nia tê definicjê twierdz¹c,
¿e posiadane przez kogoœ uzdolnienia s¹ równo-
znaczne z osi¹ganiem przez niego wyraŸnie ponad-
przeciêtnych rezultatów w danej dziedzinie aktyw-
noœci, wymagaj¹cej nie tylko wykonywania opera-
cji elementarnych (co umo¿liwiaj¹ zdolnoœci), lecz
tak¿e w³¹czenia tych operacji w zorganizowan¹ se-
kwencjê dzia³añ o wy¿szym stopniu z³o¿onoœci15.

Wspó³czeœnie jedn¹ z najbardziej popularnych
definicji, która doczeka³a siê zapisu prawnego w
Stanach Zjednoczonych jest definicja Marlanda:
uzdolnione i utalentowane dzieci to te, które zosta-
³y zidentyfikowane przez osoby o odpowiednich kwa-
lifikacjach jako te, które maj¹ predyspozycje do wy-
bitnych osi¹gniêæ16. Uzdolnienia mog¹ obejmowaæ
nastêpuj¹ce obszary: ogólne zdolnoœci intelektual-
ne, specyficzne zdolnoœci akademickie, twórcze lub
produktywne myœlenie, zdolnoœci przywódcze, zdol-
noœci artystyczne, zdolnoœci psychomotoryczne17.

Zainteresowanie, wed³ug Antoniny Guryckiej
to ukierunkowana aktywnoœæ poznawcza, posia-
daj¹ca okreœlone nasilenie. Przybiera ona postaæ
wybiórczego stosunku do otaczaj¹cego œwiata,
wyra¿aj¹cego siê w dostrzeganiu – poœród in-
nych – okreœlonych problemów, zjawisk czy pro-
cesów; w d¹¿eniu do ich zbadania, poznania, roz-
wi¹zania oraz w prze¿ywaniu uczuæ pozytyw-
nych i negatywnych, zwi¹zanych z posiadaniem
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lub brakiem wiedzy, z rozwi¹zywaniem lub nie-
mo¿noœci¹ rozwi¹zania problemu18. Proces kszta³-

towania siê zainteresowañ wed³ug Antoniny Gu-
ryckiej przedstawia siê nastêpuj¹co:

x N – proces nale¿y powtarzaæ tak d³ugo, a¿ zja-
wi¹ siê dowody na nowe zainteresowanie19.

Ogólne zasady postêpowania pedagogicznego w
programie KU DZIECKU oparte s¹ na konstrukty-
wistycznym podejœciu pedagogicznym, wed³ug któ-
rego dziecko uczy siê w interakcji z otoczeniem,
buduje w³asn¹ wiedzê, nie rejestruj¹c jedynie in-
formacji i nowych danych, lecz buduj¹c struktury
wiedzy z dostêpnych informacji20. Niezwykle istot-
ne w tym procesie jest to, ¿e dziecko wchodzi w
interakcje ze œwiatem zewnêtrznym, poznaje rze-
czy, ich w³aœciwoœci, dzia³a, dokonuje przekszta³-
ceñ, dlatego te¿ kluczowa jest w przedszkolu or-
ganizacja przestrzeni edukacyjnej pod postaci¹
oœrodków zainteresowañ. Dzieci wspólnie z nauczy-
cielem (anga¿uj¹c równie¿ rodziców), buduj¹ tê
przestrzeñ. Dziêki temu maj¹ poczucie, ¿e ich zda-
nie, potrzeby i wytwory s¹ wa¿ne i czynnie uczest-
nicz¹ w œledzeniu procesu rozwoju.

Dziecko poznaje przedmioty poprzez zmys³y,
a przez to aktywizuj¹ siê u niego podstawowe i
z³o¿one operacje umys³owe. Dzia³ania te po-
cz¹tkowo maj¹ charakter zewnêtrzny, lecz w
toku powtarzania schematów i gromadzenia ró¿-
norodnych doœwiadczeñ staj¹ siê bardziej
uwewnêtrznione, zostaj¹ zasymilowane do ist-
niej¹cego systemu wiedzy. Dziecko poprzez
swoj¹ aktywnoœæ konstruuje trzy rodzaje wie-
dzy: fizyczn¹ (wiedza o przedmiotach), logicz-
no-matematyczn¹ (operacje umys³owe dokony-
wane podczas dzia³añ na przedmiotach) i spo-
³eczn¹ (gdzie podstaw¹ s¹ interakcje spo³ecz-
ne). W toku dzia³añ wystêpuje twórcza konfron-
tacja ró¿nych punków widzenia i uczenie siê
od innych. Podkreœla to Lew S. Wygotski, któ-
ry jest zdania, i¿ dziêki interakcjom z doros³y-
mi i rówieœnikami dziecko ma mo¿liwoœæ ob-
serwowania i naœladowania innych i w ten spo-
sób rozwija w sobie wy¿sze funkcje umys³o-
we21. Kluczow¹ staje siê wiêc rola kompetent-
nego rówieœnika lub doros³ego, który inspiru-
je, zachêca, dziêki któremu dziecko jest w sta-
nie wykonaæ zadania wykraczaj¹ce poza strefê
jego aktualnego rozwoju.

Podejœcie konstruktywistyczne implikuje zasady
pedagogiczne, spoœród których najwa¿niejsze to:

• tworzenie sytuacji edukacyjnych o dwojakim
charakterze (organizowania sytuacji inspiruj¹cych
do gromadzenia doœwiadczeñ – gdzie nauczyciel
jest obserwatorem i organizowaniu przez nauczy-
ciela sytuacji bardziej formalnych – gdzie nauczy-
ciel jest inicjatorem dzia³añ dzieci) stanowi¹cych
wyzwanie dla dziecka, wywo³uj¹cych skuteczne
zdziwienie, refleksjê, ciekawoœæ, konflikty poznaw-
cze, motywuj¹ce do skonfrontowania wiedzy w kry-
tycznym badaniu;

• anga¿owanie dzieci w proces rozwi¹zywania
problemów i sytuacji trudnych, umo¿liwiaj¹cy dzie-
ciom pos³ugiwanie siê ró¿nymi sposobami porz¹d-
kowania doœwiadczeñ i tworzenia obrazu œwiata;

• tworzenie okazji do podejmowania przez dzie-
ci dzia³añ o charakterze badawczym;

• wystêpowanie nauczyciela w roli wspó³uczest-
nika dzieciêcych dzia³añ, zabaw, aktywnego obser-
watora, który poznaje dzieciêcy sposób myœlenia,
m¹drze inspiruje i stymuluje rozwój dzieci.

Szczegó³owe
cele kszta³cenia
i wychowania

Zgodnie z Podstaw¹ programow¹ wychowania
przedszkolnego nadrzêdnym zadaniem placówek
i oddzia³ów przedszkolnych oraz innych form wy-
chowania przedszkolnego jest stymulowanie roz-
woju i edukacja dziecka. Jest ono mo¿liwe i do-
konuje siê w ramach ró¿norodnych oddzia³ywañ,
pochodz¹cych z zewn¹trz (od rodziców, rodzeñ-
stwa, rówieœników, nauczycieli), jak i dzia³añ po-
dejmowanych przez jednostkê. Umiejêtna stymu-
lacja pedagogiczna to pomoc w jak najpe³niej-
szej realizacji mo¿liwoœci rozwojowych, które
zmieniaj¹ siê w ci¹gu ¿ycia: malej¹ na skutek
zaniedbañ œrodowiskowych b¹dŸ wzrastaj¹, gdy
wspomaganie szczególnie im sprzyja.

Stymulowanie rozwoju dziecka jest œciœle
zwi¹zane z celami kszta³cenia i wychowania.
Cele odnosz¹ siê do wychowanków i opisuj¹
zmianê, jak¹ chcemy w nich uzyskaæ. Z uwagi
na to, i¿ punkt wyjœcia tej zmiany jest ró¿ny
(ka¿de dziecko jest inne), zwykle odnosimy je
do zmian koñcowych22.

Podstawa programowa23 wyznacza nastêpuj¹ce
cele wychowania przedszkolnego:

1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnieñ
oraz kszta³towanie czynnoœci intelektualnych po-
trzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej
edukacji;

2. budowanie systemu wartoœci, w tym wychowy-
wanie dzieci tak, ¿eby lepiej orientowa³y siê w tym,
co jest dobre, a co z³e;
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3. kszta³towanie u dzieci odpornoœci emocjonal-

nej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w
nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak¿e do ³agod-
nego znoszenia stresów i pora¿ek;

4. rozwijanie umiejêtnoœci spo³ecznych, które s¹
niezbêdne w poprawnych relacjach z dzieæmi i do-
ros³ymi;

5. stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych wspólnej i
zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zró¿nicowa-
nych mo¿liwoœciach fizycznych i intelektualnych;

6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawnoœæ fizyczn¹;
zachêcanie do uczestnictwa w zabawach i grach spor-
towych;

7. budowanie dzieciêcej wiedzy o œwiecie spo-
³ecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwi-
janie umiejêtnoœci prezentowania swoich przemy-
œleñ w sposób zrozumia³y dla innych;

8. wprowadzenie dzieci w œwiat wartoœci estetycz-
nych i rozwijanie umiejêtnoœci wypowiadania siê
poprzez muzykê, ma³e formy teatralne oraz sztuki
plastyczne;

9. kszta³towanie u dzieci przynale¿noœci spo³ecz-
nej (do rodziny, grupy rówieœniczej i wspólnoty na-
rodowej) oraz postawy patriotycznej;

10. zapewnienie dzieciom lepszych szans eduka-
cyjnych poprzez wspieranie ich ciekawoœci, aktyw-
noœci i samodzielnoœci, a tak¿e kszta³towanie tych
wiadomoœci i umiejêtnoœci, które s¹ wa¿ne w edu-
kacji szkolnej.

W literaturze przedmiotu wskazuje siê na nastê-
puj¹cy uk³ad (kolejnoœæ) celów:

• rozwój osobowoœci,
• kszta³towanie postaw i œwiata wartoœci,
• kszta³towanie œwiatopogl¹du,
• przygotowanie do samorozwoju,
• wyposa¿enie w sprawnoœci i wiadomoœci.24
Cele kszta³cenia i wychowania zawarte w progra-

mie KU DZIECKU zosta³y uporz¹dkowane wed³ug
dziewiêciu kategorii, odnosz¹cych siê do rozwija-
nych obszarów zdolnoœci dziecka. Mianowicie:

I. Cele z obszaru zdolnoœci s³ow-
no-jêzykowych (lingwistycznych):

• rozwijanie jêzyka pod wzglêdem komunikacyj-
nym, gramatycznym i s³ownikowym oraz mowy wi¹-
zanej, a w szczególnoœci wiedzy o regu³ach jêzyka i
umiejêtnoœci ich stosowania, zdolnoœci do rozró¿nia-
nia sposobów mówienia, zale¿nie od rodzaju rozmo-
wy i sytuacji mówienia, zdolnoœci poznawczych, od
których zale¿y budowanie znaczeñ i odkrywanie zna-
czeñ wypowiedzi rozmówcy, zdolnoœci nawi¹zywa-
nia i podtrzymywania interakcji za pomoc¹ œrodków
jêzykowych i niejêzykowych, zdolnoœci pos³ugiwa-
nia siê rytualnymi znakami przy uczestniczeniu w
obrzêdach grupy, zdolnoœci spo³ecznych wyró¿niaj¹-
cych siê w uzgadnianiu relacji miêdzy mówi¹cymi,

• zachêcanie do dzia³añ twórczych werbalnych i
niewerbalnych (uk³adanie rymowanek i krótkich

wierszy, tworzenie i opowiadanie historyjek, swo-
bodne interpretowanie przys³ów i powiedzeñ).

II. Cele z obszaru zdolnoœci wizu-
alno-przestrzennych:

• tworzenie warunków do rozwijania wyobraŸni i
myœlenia przestrzennego poprzez rysowanie, malo-
wanie, lepienie, konstruowanie,

• zachêcanie do projektowania i wykonywania
prostych urz¹dzeñ i obiektów, budowania modeli
wizualnych (map, schematów, planów ró¿nych
miejsc: czêœci pokoju, ca³ego pomieszczenia, domu,
przedszkola, ogrodu, placu zabaw),

• pomaganie dzieciom w orientowaniu siê w
przestrzeni, w poznawaniu s³ownictwa koniecz-
nego do zrozumienia i opisywania lokalizacji w
przestrzeni (przed, za, z lewej strony, z prawej
strony, w œrodku).

III. Cele z obszaru zdolnoœci mu-
zycznych:

• rozwijanie muzykalnoœci dzieci,
• zachêcanie do spostrzegania i odró¿niania

zjawisk akustycznych w przyrodzie i otocze-
niu (klakson samochodu, pianie koguta, szcze-
kanie psa, szum wiatru, itp.) oraz dŸwiêków in-
strumentów o okreœlonej i nieokreœlonej wyso-
koœci brzmienia,

• doskonalenie koncentracji uwagi i pamiêci mu-
zycznej,

• zachêcanie dzieci do swobodnych inwencji ru-
chowych inspirowanych piosenk¹ lub akompania-
mentem,

• uwra¿liwianie dzieci na ró¿ne elementy mu-
zyki (tempo i jego zmiany, czas wybrzmiewa-
nia dŸwiêków i trwanie pauzy, rytm, dynamika
i metrum, wysokoœæ i barwa dŸwiêków, artyku-
lacja, struktura utworu),

• rozwijanie wyobraŸni muzycznej,
• tworzenie sytuacji edukacyjnych zachêcaj¹cych

do uk³adania i œpiewania piosenek, gry na instru-
mentach,

• zapoznawanie z muzyk¹, pieœniami i tañcami
ludowymi innych krajów.

IV. Cele z obszaru zdolnoœci cie-
lesno-kinestetycznych:

• wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka,
• kszta³towanie psychomotoryki,
• kszta³towanie estetyki ruchu,
• tworzenie warunków do wyra¿ania emocji za

pomoc¹ cia³a,
• zachêcanie do systematycznego uprawiania spor-

tu i rekreacji,
• kszta³towanie nawyków prozdrowotnych,
• zapewnianie warunków do harmonijnego roz-

woju fizycznego i psychicznego.
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V. Cele z obszaru zdolnoœci lo-

giczno-matematycznych:
• rozwijanie zdolnoœci porównywania, porz¹dko-

wania, przyporz¹dkowywania w dzia³aniu praktycz-
nym,

• tworzenie warunków do kszta³towania pojêæ:
zbioru, liczby, wielkoœci, ciê¿aru, czasu oraz dostrze-
gania zwi¹zków przyczynowo-skutkowych,

• rozwijanie myœlenia operacyjnego w zakresie
ustalania sta³oœci iloœci nieci¹g³ych, przy wyzna-
czaniu konsekwentnych serii, sta³oœci masy, d³ugo-
œci, objêtoœci cieczy,

• rozwijanie odpornoœci emocjonalnej.

VI. Cele z obszaru zdolnoœci in-
terpersonalnych:

• kszta³towanie otwartoœci na drugiego cz³owieka,
umiejêtnoœci dostrzegania ró¿nic miêdzy ludŸmi,

• kszta³towanie umiejêtnoœci odczytywania emo-
cji, intencji i pragnieñ innych osób, rozumienia in-
nych i wspó³odczuwania,

• zachêcanie do nawi¹zywania, kszta³towania i
utrzymywania zró¿nicowanych kontaktów spo³ecz-
nych z osobami pe³nosprawnymi i niepe³nospraw-
nymi, z ludŸmi innych narodowoœci i wyznañ,

• zapoznawanie ze sposobami efektywnego ko-
munikowania siê i rozwi¹zywania sytuacji trudnych,

• kszta³towanie umiejêtnoœci twórczej wspó³pra-
cy w grupie.

VII. Cele z obszaru zdolnoœci in-
trapersonalnych:

• zachêcanie do poznawania w³asnych uczuæ i
emocji oraz rozumienia na ich podstawie w³asnego
zachowania i kierowania nim,

• rozpoznawanie i nazywanie uczuæ pozytywnych
i negatywnych (u siebie i innych osób),

• zachêcanie do poznawania samego siebie (moc-
nych i s³abych stron),

• umacnianie wiary we w³asne mo¿liwoœci, bu-
dowanie pozytywnego obrazu siebie i samooceny.

VIII. Cele z obszaru zdolnoœci
przyrodniczych:

• zachêcanie do dostrzegania i rozwi¹zywania pro-
blemów przyrodniczych, dzielenia siê spostrze¿e-
niami, do interpretowania zjawisk wystêpuj¹cych
w poszczególnych porach roku,

* pomaganie w rozumieniu zjawisk i zale¿noœci
zachodz¹cych w przyrodzie (³añcuch pokarmowy,
zamarzanie wody, topnienie lodu, szron, szadŸ, tê-
cza),

• tworzenie warunków do samodzielnego pozna-
wania rzeczywistoœci przyrodniczej poprzez obser-
wowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,

• wdra¿anie do wykonywania prostych czynno-
œci pielêgnacyjnych zwi¹zanych z upraw¹ roœlin i
hodowl¹ zwierz¹t,

• zaznajamianie z wybranymi ekosystemami oraz
wybranymi gatunkami roœlin i zwierz¹t bêd¹cych
pod ochron¹,

• zaznajamianie z budow¹ wybranych gatunków
roœlin i zwierz¹t ¿yj¹cych w œrodowiskach wodnych
i l¹dowych,

• zachêcanie do dokarmiania zwierz¹t w okresie
zimowym,

• kszta³towanie umiejêtnoœci prowadzenia kalen-
darza pogody, pos³ugiwania siê symbolami,

• pomaganie w dostrzeganiu piêkna przyrody,
kszta³towanie wiêzi emocjonalnej z przyrod¹,

• zachêcanie do kolekcjonowania materia³ów
przyrodniczych,

• wdra¿anie do zachowywania szczególnej ostro¿-
noœci w stosunku do zwierz¹t i roœlin nieznanych,

• zachêcanie do otaczania siê zieleni¹ ze wzglê-
dów zdrowotnych i estetycznych, projektowania jej
doboru,

• przewidywanie skutków zanieczyszczania gle-
by, wody i powietrza,

• zachêcanie do podejmowania ró¿norodnych dzia-
³añ na rzecz ochrony œrodowiska przyrodniczego,

• rozwijanie poczucia odpowiedzialnoœci i troski
o najbli¿sze otoczenie.

IX. Cele z obszaru zdolnoœci eg-
zystencjalnych:

• wzbudzanie zainteresowania ¿yciem na Ziemi i
poza ni¹,

• zapoznawanie z dziejami ¿ycia na Ziemi,
• zachêcanie do interpretowania œwiata,
• kszta³towanie moralnoœci religijnej (zwracanie

uwagi na bycie dobrym dla innych ludzi, rodziców,
rodzeñstwa, rówieœników, a tak¿e dla zwierz¹t),

• tworzenie okazji do uczestnictwa dzieci w in-
scenizacjach o charakterze religijnym,

• zachêcanie do dyskursu na tematy religijne,
• wzbogacanie wiedzy, umiejêtnoœci i nawyków

religijnych,
• rozwijanie postawy opiekuñczej wobec wszyst-

kiego, co wymaga pomocy cz³owieka,
• kszta³towanie umiejêtnoœci rozpoznawania do-

bra i z³a,
• uwra¿liwianie na innoœæ (niwelowanie uprze-

dzeñ, stygmatyzacji i stereotypów),
• rozwijanie postawy przywi¹zania do tradycji

rodzinnych i narodowych,
• kszta³towanie œwiadomoœci walorów innych kul-

tur i szacunku do w³asnych rdzennych wartoœci,
• przekazywanie wartoœci uniwersalnych (szacu-

nek dla ¿ycia, pracowitoœæ, sprawiedliwoœæ, punk-
tualnoœæ, prawdomównoœæ, uczynnoœæ, przyjaŸñ, ko-
le¿eñstwo, wzajemna pomoc, bezinteresownoœæ,
piêkno),

• kszta³towanie umiejêtnoœci wychodzenia poza
siebie i tworzenia obrazu samego siebie, zdolnoœci
patrzenia na siebie oczami innych.
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Treœci edukacyjne

Obszary
dzia³alnoœci
edukacyjnej
przedszkola25

Treœci edukacyjne

I. Kszta³to-
wanie
umiejêtnoœci
spo³ecznych
dzieci:
porozumie-
wanie
siê z doros³ymi
i dzieæmi,
zgodne
funkcjonowa-
nie
w zabawie
i w sytuacjach
zadaniowych

W rodzinie: kontakty i wiêzi
emocjonalne w rodzinie, wzajem-
ne relacje, œwiat ¿ycia codzien-
nego dziecka (choroba lub nie-
pe³nosprawnoœæ, zaniedbywanie
i przemoc, odseparowanie od ro-
dziców wskutek rozwodu, sepa-
racji, choroby, emigracji, umiesz-
czenie poza rodzin¹, ¿ycie w trud-
nych warunkach, doœwiadczanie
biedy i rozpadu rodziny, osamot-
nienie); u¿ywanie zwrotów
grzecznoœciowych, sztuka prowa-
dzenia dialogu, umiejêtnoœæ s³u-
chania, nazywanie i wyra¿anie
uczuæ (radoœæ, smutek, z³oœæ,
strach, gniew), kierowanie emo-
cjami, ukrywanie uczuæ, zacho-
wania prospo³eczne: okazywanie
zainteresowania problemami in-
nych, wzajemna pomoc, sposo-
by rozwi¹zywania konfliktów,
szacunek dla osób starszych, ko-
munikowanie siê z osobami cho-
rymi i niepe³nosprawnymi,ego-
izm i altruizm, przestrzeganie za-
sad i regu³ ustalonych w rodzi-
nie, dzielenie siê obowi¹zkami.

W przedszkolu: pracownicy
przedszkola, imiê i nazwisko, ad-
res przedszkola, rówieœnicy i ich
imiona, kole¿eñstwo i przyjaŸñ,
emocje pozytywne (mi³oœæ, sym-
patia, szacunek, zaufanie, przywi¹-
zanie, podziw, radoœæ, wdziêcz-
noœæ, wspó³czucie) i negatywne
(z³oœæ, niechêæ, zazdroœæ, gniew,
lêk, rozczarowanie, nieufnoœæ),
dzieciêce zmartwienia, wspólna
zabawa i praca, prawo do innoœci,
tolerancja, nieœmia³oœæ, sukcesy i
pora¿ki, prawa i obowi¹zki przed-
szkolaka, regu³y obowi¹zuj¹ce spo-
³ecznoœæ grupow¹, wspó³dzia³anie
i wspó³praca, obowi¹zki dy¿urne-

Rodzaje
rozwijanych
zdolnoœci

interpersonalne,
intrapersonalne,
s³owno-jêzykowe

Oczekiwane umiejêtnoœci
i wiadomoœci dziecka26

1) obdarza uwag¹ dzieci i
doros³ych, aby rozumieæ to,
co mówi¹ i czego oczekuj¹,
grzecznie zwraca siê do in-
nych w domu, w przedszko-
lu, na ulicy;

2) przestrzega regu³ obo-
wi¹zuj¹cych w spo³ecznoœci
dzieciêcej (stara siê wspó³-
dzia³aæ w zabawach i w sytu-
acjach zadaniowych) oraz w
œwiecie doros³ych;

3) w miarê samodzielnie
radzi sobie w sytuacjach
¿yciowych i próbuje przewi-
dywaæ skutki swoich zacho-
wañ;

4) wie, ¿e nie nale¿y chwa-
liæ siê bogactwem i nie nale-
¿y dokuczaæ dzieciom, które
wychowuj¹ siê w trudniej-
szych warunkach, a tak¿e, ¿e
nie nale¿y wyszydzaæ i szy-
kanowaæ innych;

5) umie siê przedstawiæ:
podaæ swoje imiê, nazwisko i
adres zamieszkania; wie komu
mo¿na podawaæ takie infor-
macje.

Rozszerzony zakres wia-
domoœci i umiejêtnoœci

dziecka:
– ma œwiadomoœæ, ¿e s¹ ró¿-

ne rodziny i zna problemy,
które mog¹ siê w nich poja-
wiæ;

– odtwarza w spontanicznej
zabawie obserwowane zacho-
wania spo³eczne;

– komunikuje siê z otocze-
niem w czytelny dla niego
sposób;
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go, odpowiedzialnoœæ za siebie i
innych, konsekwencje podejmo-
wanych dzia³añ, samodzielnoœæ w
ró¿nych sytuacjach, utrzymywa-
nie porz¹dku, pomoc potrzebu-
j¹cym, zachowania empatyczne,
dzielenie siê z innymi, zasady ko-
munikowania siê z doros³ymi i
rówieœnikami (werbalne i niewer-
balne); rozwi¹zywanie sytuacji
trudnych i konfliktów w grupie
przedszkolnej, interakcje spo³ecz-
ne miêdzy dwoma grupami p³cio-
wymi oraz wzajemne typizacje.

W innych œrodowiskach: s¹-
siedzi, znajomi, osoby obce,
mieszkañcy Ziemi, sposoby po-
rozumiewania siê, zachowanie
bezpieczeñstwa w kontaktach z
osobami obcymi, szukanie po-
mocy w sytuacjach zagro¿enia,
asertywnoœæ; komunikowanie
siê z przedstawicielami ró¿nych
instytucji i zak³adów pracy (np.
policjant, stra¿ak, lekarz, pielê-
gniarka, ekspedientka), sposoby
zachowania siê w instytucjach
i miejscach publicznych.

II. Kszta³towanie
czynnoœci
samoobs³u-
gowych,
nawyków
higienicznych
i kulturalnych.
Wdra¿anie
dzieci do
utrzymywania
³adu
i porz¹dku

Czynnoœci samoobs³ugowe:
w³aœciwe zachowanie siê przed,
w trakcie i po posi³kach, sa-
modzielne pos³ugiwanie siê
sztuæcami, zdejmowanie i
ubieranie podstawowych czê-
œci garderoby, zawi¹zywanie
butów, rozpoznawanie swoich
rzeczy wœród innych, chodze-
nie po schodach.

Nawyki higieniczne i kultu-
ralne: mycie r¹k przed ka¿dym
posi³kiem i zêbów po posi³-
kach, czynnoœci higieniczne
przy za³atwianiu potrzeb fizjo-
logicznych, w³aœciwe korzysta-
nie z przyborów toaletowych,
czesanie w³osów, dbanie o czy-
stoœæ nosa, uszu i paznokci,
codzienna zmiana bielizny,
ubiór odpowiedni do pogody,
w³aœciwe zachowanie podczas

1) umie poprawnie umyæ
siê i wytrzeæ oraz umyæ zêby;

2) w³aœciwie zachowuje siê
przy stole podczas posi³ków,
nakrywa do sto³u i sprz¹ta po
sobie;

3) samodzielnie korzysta z
toalety;

4) samodzielnie ubiera siê i
rozbiera, dba o osobiste rze-
czy i nie nara¿a ich na zgu-
bienie lub kradzie¿;

5) utrzymuje porz¹dek w
swoim otoczeniu.

Rozszerzony zakres wiado-
moœci i umiejêtnoœci dziecka:

– pos³uguje siê sztuæcami;
– rozumie koniecznoœæ my-

cia zêbów po posi³kach;
– pamiêta o myciu r¹k przed

ka¿dym posi³kiem
oraz po wyjœciu z toalety.

– podejmuje zadania spo-
³eczne, pomaga innym na mia-
rê swoich mo¿liwoœci;

– wykazuje siê umiejêtno-
œci¹ w³aœciwego zachowania
siê w ró¿nych miejscach i kon-
taktach z ró¿nymi ludŸmi.
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kaszlu i kichania, korzystanie
z serwetki podczas posi³ków,
estetyczne nakrywanie do sto-
³u, brak poœpiechu podczas je-
dzenia, higiena pomieszczeñ
(odkurzanie, wietrzenie).

£ad i porz¹dek w otoczeniu:
dbanie o porz¹dek w swoim
pokoju i sali przedszkolnej, wy-
rzucanie œmieci do kosza, uk³a-
danie zabawek.

III. Wspomaganie
rozwoju mowy

s³owno-jêzykowe,
interpersonalne,
intrapersonalne,
twórcze

Rozwijanie mowy powi¹za-
nej: spostrzeganie, rozpoznawa-
nie przedmiotów i kojarzenie
nazwy z przedmiotem, osób,
czynnoœci i zdarzeñ, opisywa-
nie przedmiotów, s³uchanie i
rozumienie wypowiedzi in-
nych, swobodne i jasne formu-
³owanie, wyra¿anie swoich my-
œli i prze¿yæ w ró¿nych sytu-
acjach, formu³owanie ró¿nych
form wypowiedzi (pytania,
proœby, rozkazy, zakazy, naka-
zy w zale¿noœci od sytuacji i
autora wypowiedzi), prowadze-
nie i podtrzymywanie rozmowy,
uczestniczenie w ró¿nych sytu-
acjach komunikacyjnych, for-
mu³owanie komunikatów, krót-
kich przekazów informacyj-
nych, relacji prze¿yæ swoich i
innych, sprawozdañ; wdra¿anie
do komunikatywnych, wieloz-
daniowych wypowiedzi, ³¹cze-
nie zdañ i równowa¿ników w
ca³oœæ logicznie ze sob¹ powi¹-
zan¹, nadawanie tytu³ów;

praca z obrazkiem prostym -
jedno i wieloplanowym (wyró¿-
nianie osób, i innych elemen-
tów obrazka, ich cech, czynno-
œci, emocji, czasu, miejsca ak-
cji, wi¹zanie treœci obrazka z rze-
czywistoœci¹), odczytywanie
wizualnych znaków zakazu i
nakazu, samodzielnie tworzenie
piktogramów, nadawanie tytu-
³ów;

praca z historyjk¹ obrazkow¹
(2-, 3-, 4-elementowe) – okre-

1) zwraca siê bezpoœrednio
do rozmówcy, stara siê mó-
wiæ poprawnie pod wzglêdem
artykulacyjnym, gramatycz-
nym, fleksyjnym i sk³adnio-
wym;

2) mówi p³ynnie, niezbyt
g³oœno, dostosowuj¹c ton
g³osu do sytuacji;

3) uwa¿nie s³ucha, pyta o
niezrozumia³e fakty i formu-
³uje d³u¿sze wypowiedzi o
wa¿nych sprawach;

4) w zrozumia³y sposób
mówi o swoich potrzebach i
decyzjach;

5) s³ucha np. opowiadañ,
baœni i rozmawia o nich; in-
teresuje siê ksi¹¿kami.

Rozszerzony zakres wia-
domoœci i umiejêtnoœci
dziecka:

– zwraca uwagê na szcze-
gó³owe elementy obrazków
i ilustracji tematycznych, zna
strukturê opisu obrazków i
opowiadañ;

– rozumie przekazy sym-
boliczne zawarte na obraz-
kach i w tekstach literackich;

– podejmuje próby samo-
dzielnego tworzenia opowia-
dañ, wierszy, historyjek, ksi¹-
¿ek, formu³uje treœæ do tytu-
³u i tytu³ do treœci;

– s³ucha, rozró¿nia i inter-
pretuje ró¿ne gatunki literac-
kie (opowiadania, wiersze,
legendy, baœnie, bajki).
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œlanie ró¿nic w wygl¹dzie lu-
dzi, przedmiotów i czynnoœci na
obrazkach; ³¹czenie obrazków
wed³ug logicznego zwi¹zku:
przyczyna – nastêpstwo – sku-
tek, omawianie historyjek w ko-
lejnoœci obrazków i z utrudnie-
niami (brak obrazka, zmiana
kolejnoœci, od ostatniego obraz-
ka); uk³adanie historyjek obraz-
kowych w logiczne ca³oœci;
tworzenie przez dzieci history-
jek obrazkowych i tytu³ów;

praca z opowiadaniem – roz-
wijanie umiejêtnoœci dostrzega-
nia struktury opowiadania i two-
rzenia d³u¿szej wypowiedzi za-
wieraj¹cej elementy tej struktu-
ry (cel, przedmiot, podmiot,
warunki i okolicznoœci, sposo-
by i œrodki dzia³ania, osi¹gniê-
cia i skutki dzia³ania), wp³yw
cech postaci

na sposób jej postêpowania;
elementy formalne opowiada-
nia: wstêp, rozwiniêcie i zakoñ-
czenie); ró¿ne formy aktywno-
œci inspirowane

opowiadaniami, tworzenie i
nagrywanie opowiadañ przez
dzieci;

praca z zagadk¹ – rozwi¹zy-
wanie zagadek prostych, z³o¿o-
nych i tworzenie w³asnych; za-
gadki s³owne, wizualne i s³u-
chowe; uzasadnianie odpowie-
dzi na odgadniêt¹ zagadkê (po
czym pozna³eœ, ¿e to jest…?,
jak siê domyœli³eœ?);

praca z ksi¹¿k¹ – ogl¹danie,
opisywanie ilustracji, porówny-
wanie treœci dwu lub trzech ilu-
stracji w tej samej ksi¹¿ce, s³u-
chanie treœci ró¿nych tekstów
(legenda, bajki, baœnie itp.), roz-
poznawanie ich, rozmowa na
temat treœci, zadania i zabawy
zwi¹zane z rozwijaniem rozu-
mienia treœci, kszta³towanie
umiejêtnoœci relacjonowania
treœci uwzglêdniaj¹c interpreta-
cjê, krytyczna ocena ró¿nych
treœci ksi¹¿ek), próby rozumie-

– rozró¿nia ró¿ne rodzaje
publikacji, interesuje siê ksi¹¿-
kami i czasopismami;

– dokonuje analizy i synte-
zy s³uchowej wyrazów.
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nia treœci symbolicznych i abs-
trakcyjnych;

praca z wierszem – s³uchanie,
rozumienie treœci wierszy pro-
stych i abstrakcyjnych, ró¿ne
typy wierszy, poezja dla dzieci
i tworzona przez dzieci, próby
tworzenia i publikacji w³asnych
wierszyków; odczytywanie naj-
wa¿niejszej myœli przekazów
wizualnych i tekstowych.

Rozwijanie mowy pod
wzglêdem ortofonicznym:

æwiczenia narz¹dów artyku-
lacyjnych (miêœni narz¹dów
mowy, warg, jêzyka, szczêk,
podniebienia), æwiczenia wy-
mawiania g³osek i ich po³¹czeñ,
doskonalenie umiejêtnoœci wy-
razistego mówienia;

æwiczenia oddechowe (pog³ê-
bienie oddechu, rozruszanie
przepony, wyd³u¿enie fazy wy-
dechowej, koordynacja miêdzy
rytmem oddychania a struktur¹
wypowiedzi);

æwiczenia rytmizuj¹ce
(uwra¿liwianie na rodzaj, tem-
po, rytm, natê¿enie g³osu, into-
nacjê);

 æwiczenia s³uchu fizjologicz-
nego (porównywanie dŸwiêków
i odg³osów, naœladowanie s³y-
szanych g³osów, dostrzeganie,
ró¿nicowanie i naœladowanie
dŸwiêków otoczenia);

æwiczenia s³uchu fonematycz-
nego (wyró¿nianie, rozpozna-
wanie i powtarzanie g³osek w
nag³osie, wyg³osie, œródg³osie,
analiza i synteza s³uchowa wy-
razów, rymy, aliteracje).

Rozwijanie mowy pod
wzglêdem s³ownikowo-grama-
tycznym:

dbanie o prawid³ow¹ budo-
wê zdañ, stosowanie prawid³o-
wych form fleksyjnych (odmia-
na przez przypadki: dope³niacz
i celownik rodzaju mêskiego,
koñcówki, -a, -u, -owi; miej-
scownik r. mêskiego, koñców-
ki -e, -u, biernik r. mêskiego,
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celownik l. mnogiej, liczby, ro-
dzaje, formy s³owa osobowego,
czas przesz³y i przysz³y, formy
mêskoosobowe -li i niemêsko-
osobowe -³y); wzbogacanie
mowy w wyra¿ania okreœlaj¹-
ce relacje (przyimki, zaimki, w
tym wzglêdne, spójniki); sto-
sowanie prawid³owych kon-
strukcji sk³adniowych zdania,
równowa¿niki); uaktywnianie i
wzbogacanie s³ownika czynne-
go ? gromadzenie s³ownictwa
tematycznego, wyrazy blisko-
znaczne, przeciwstawne, wyra-
¿enia frazeologiczne i s³owa
wystêpuj¹ce w sta³ych zwi¹z-
kach, np. bia³y jak ...

IV. Wspieranie
dzieci
w rozwijaniu
czynnoœci
intelektualnych,
które stosuj¹
w poznawaniu
i rozumieniu
siebie
i swojego
otoczenia

Cechy przedmiotów i zja-
wisk: porównywanie i porz¹d-
kowanie elementów, dobiera-
nie przedmiotów ze wzglêdu na
wspóln¹ cechê lub kilka cech
wspólnych (1, 2, 3, 4 cechy
jakoœciowe); odnajdywanie ja-
kiegoœ obiektu spoœród innych
ze wzglêdu na okreœlone kry-
terium; okreœlanie, czy przed-
miot mo¿e nale¿eæ do grupy ze
wzglêdu na jak¹œ cechê, bada-
nie w³aœciwoœci przedmiotów,
proste eksperymenty okreœlaj¹-
ce w³aœciwoœci przedmiotów i
obiektów.

Logika i matematyka w
¿yciu codziennym dziecka:
rozwi¹zywanie problemów
¿ycia codziennego o charakte-
rze logiczno-matematycznym
(ciê¿ar, objêtoœæ, d³ugoœæ,
czas); liczenie w ¿yciu co-
dziennym, zabawy w sklep,
przewidywanie skutków w³a-
snych dzia³añ i dzia³añ innych
w zale¿noœci od sytuacji, np.
z³ej pogody, z³ego samopoczu-
cia, sytuacji niebezpiecznych,
trudnych sytuacji rodzinnych.

Jak u¿ywaæ swojego umy-
s³u, by lepiej radziæ sobie w
sytuacjach, gdytrzeba coœ za-
pamiêtaæ?

logiczno-
matematyczne

1) przewiduje, w miarê
swoich mo¿liwoœci, jakie
bêd¹ skutki czynnoœci ma-
nipulacyjnych na przedmio-
tach (wnioskowanie o wpro-
wadzanych i obserwowa-
nych zmianach);

2) grupuje obiekty w sen-
sowny sposób (klasyfikuje)
i formu³uje uogólnienia
typu: to do tego pasuje, te
obiekty s¹ podobne, a te s¹
inne;

3) stara siê ³¹czyæ przyczy-
nê ze skutkiem i próbuje
przewidywaæ, co siê mo¿e
zdarzyæ.

Rozszerzony zakres wia-
domoœci i umiejêtnoœci
dziecka:

– potrafi œwiadomie kiero-
waæ uwag¹, by coœ

zapamiêtaæ (bodŸce senso-
ryczne, graficzne, dŸwiêko-
we i ruchowe).
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Æwiczenia w kierowaniu
uwag¹, rozwijanie gotowoœci
do zapamiêtywania, zabawy w
kojarzenie, planowe zapamiê-
tywanie (analiza i synteza), za-
pamiêtywanie wzorów graficz-
nych (szlaczki, rozety, kompo-
zycje) oraz sekwencji dŸwiêko-
wych, wizualnych i ruchowych;
zabawy pamiêciowe, relaksa-
cyjne i motywacyjne.

V. Wychowanie
zdrowotne
i kszta³towanie
sprawnoœci
fizycznej
dzieci

¯ywnoœæ i ¿ywienie: produk-
ty ¿ywnoœciowe, zdrowa ¿yw-
noœæ, zasady zdrowego ¿ywie-
nia, produkty szkodliwe dla
zdrowia (s³odycze, chipsy, na-
poje gazowne), sk³adniki pokar-
mowe (miêso, jaja, ryby, drób,
mleko, nasiona roœlin str¹czko-
wych, m¹ka, kasza), podstawo-
we posi³ki (œniadanie, obiad,
kolacja), domowe œrodki zapo-
biegawczo-lecznicze (miód,
czosnek, zio³a, soki), w³aœciwe
przechowywanie ¿ywnoœci (data
produkcji i termin wa¿noœci),
przetwory na zimê (mro¿enie,
suszenie, konserwowanie), do-
k³adne mycie owoców i warzyw
pod bie¿¹c¹, ciep³¹ wod¹.

S³u¿ba zdrowia: przychodnie
lekarskie, pogotowie ratunko-
we, lekarz, pielêgniarka, reha-
bilitant, gabinet lekarza i pie-
lêgniarki, wybrane specjalnoœci
lekarskie (pediatra, stomatolog,
ortopeda, okulista), choroby,
szczepienia ochronne, pierwsza
pomoc przy skaleczeniach.

Aktywnoœæ ruchowa: spacery,
zajêcia w terenie, pokonywanie
torów przeszkód, zabawy orienta-
cyjno-porz¹dkowe, zabawy na
czworakach, gry i zabawy bie¿ne,
zabawy i gry skoczne, æwiczenia
gimnastyczne z przyborami typo-
wymi (szarfy, pi³ki, obrêcze, wst¹¿-
ki) i nietypowymi (piórka, pude³-
ka i kartony tekturowe, gazety,
kolorowe kartki papieru, butelki
plastikowe, g¹bki k¹pielowe, ko-
lorowe chusty), sporty letnie i zi-

cielesno-
kinestetyczne

1) dba o swoje zdrowie; za-
czyna orientowaæ siê w zasa-
dach zdrowego ¿ywienia;

2) dostrzega zwi¹zek po-
miêdzy chorob¹ a leczeniem,
poddaje siê leczeniu, np. wie,
¿e przyjmowanie lekarstw i
zastrzyki s¹ konieczne;

3) jest sprawne fizycznie lub
jest sprawne w miarê swoich
mo¿liwoœci, je¿eli jest dziec-
kiem mniej sprawnym ruchowo;

4) uczestniczy w zajêciach
ruchowych, w zabawach i
grach w ogrodzie przedszkol-
nym, w parku, na boisku, w
sali gimnastycznej.

Rozszerzony zakres wia-
domoœci i umiejêtnoœci
dziecka:

– potrafi samodzielnie przy-
gotowaæ sa³atkê owocow¹;

– zbiera i suszy zio³a pod
kontrol¹ doros³ych, (rumia-
nek i miêtê);

– rozumie, dlaczego zbyt
d³ugie ogl¹danie telewizji
lub gra na komputerze s¹
szkodliwe dla zdrowia,

– przestrzega ustalonych
zasad korzystania z mediów;

– wie, jak siê zachowaæ
przy skaleczeniu;

– przyjmuje prawid³ow¹
postawê cia³a w ró¿nych sy-
tuacjach: podczas rysowania,
gier stolikowych, ogl¹dania
telewizji, podczas posi³ków;

– podejmuje próby plano-
wania w³asnej aktywnoœci w
œrodowisku rodzinnym.
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mowe, gry sportowe, turystyka,
prawid³owa postawa cia³a, æwicze-
nia zwinnoœci i koordynacji ru-
chów, rozwijanie ekspresji rucho-
wej, doskonalenie podañ i chwy-
tów, æwiczenia rytmiczno-tanecz-
ne, æwiczenia czucia postawy cia-
³a w przestrzeni z wykorzystaniem
reakcji równowa¿nych, wzmacnia-
nie miêœni grzbietu i brzucha,
utrwalanie nawyku prawid³owej
postawy cia³a.

Kultura czasu wolnego: pla-
nowanie i organizacja czasu wol-
nego, rozwijanie zainteresowañ i
uzdolnieñ, upodobania i nawy-
ki, zorganizowane formy aktyw-
noœci: wycieczki, spacery, wspól-
ne zabawy i rozmowy, odwiedzi-
ny u znajomych i rodziny, zajê-
cia sportoworuchowe, majsterko-
wanie, wspólne czytanie ksi¹¿ek
i czasopism, korzystanie z me-
diów; rodzaje mediów, zasady
korzystania z mediów (czas prze-
znaczony na korzystanie z me-
diów, treœæ odpowiednia do wie-
ku dziecka, obecnoœæ doros³ych,
ograniczony dostêp); ha³as i jego
wp³yw na zdrowie cz³owieka, od-
poczynek, relaksacja, sen.

VI. Wdra¿anie
dzieci
do dba³oœci o
bezpieczeñstwo
w³asne oraz
innych

Zagro¿enia: niebezpieczne
miejsca zabaw (zbiorniki wod-
ne, jezdnia, teren budowy); nu-
mery alarmowe (997 – policja,
998 – stra¿ po¿arna, 999 – po-
gotowie ratunkowe, 112 – eu-
ropejski numer alarmowy);
ograniczone zaufanie wobec
osób nieznajomych, agresor,
ofiara, z³e tajemnice, niebez-
pieczny dotyk; apteczka pierw-
szej pomocy (za¿ywanie le-
karstw tylko pod kontrol¹ do-
ros³ych); substancje niebez-
pieczne (alkohol, narkotyki,
nikotyna), œrodki pirotechnicz-
ne i chemiczne, roœliny truj¹ce
(wawrzynek wilcze ³yko, ja³o-
wiec sabiñski, z³otokap pospo-
lity, rycynus pospolity, cis po-
spolity); zachowanie ostro¿no-

cielesno-
kinestetyczne
wraz
ze
œwiadomoœci¹
zagro¿eñ

1) wie, jak trzeba zacho-
waæ siê w sytuacji zagro¿e-
nia i gdzie mo¿na otrzymaæ
pomoc, umie o ni¹ poprosiæ;

2) orientuje siê w bez-
piecznym poruszaniu siê po
drogach i korzystaniu ze
œrodków transportu;

3) zna zagro¿enia p³yn¹ce
ze œwiata ludzi, roœlin oraz
zwierz¹t i unika ich;

4) wie, ¿e nie mo¿e samo-
dzielnie za¿ywaæ lekarstw i
stosowaæ œrodków chemicz-
nych (np. œrodków czystoœci);

5) próbuje samodzielnie i
bezpiecznie organizowaæ
sobie czas wolny w przed-
szkolu i w domu; ma roze-
znanie, gdzie mo¿na siê bez-
piecznie bawiæ, a gdzie nie.
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œci w kontaktach ze zwierzêta-
mi ¿yj¹cymi w okolicy przed-
szkola; narzêdzia i urz¹dzenia
techniczne; us³ugi internetowe
(strony www, komunikatory
IM, e-mail, gry internetowe,
czaty, grupy dyskusyjne), za-
gro¿enia w Internecie (wysy³a-
nie swojego adresu e-mail, wy-
sy³anie swojego zdjêcia, udo-
stêpnianie swojego numeru

telefonu i adresu zamieszka-
nia), œwiadomoœæ zagro¿eñ, za-
gro¿enia zwi¹zane z poznawa-
niem ludzi w internecie, z kon-
taktowaniem siê z osobami po-
znanymi przez Internet, spotka-
nia z internetowymi „znajomy-
mi” w rzeczywistym œwiecie, za-
sady zwi¹zane z kontaktami i
spotkaniami z osobami pozna-
nymi w internecie.

Bezpieczeñstwo na drodze:
œrodki transportu i ich rodzaje,
zasady zachowania siê na dro-
gach w terenie zabudowanym,
niezabudowanym, na wsi i w
mieœcie oraz na przejœciach dla
pieszych, sygnalizacja œwietlna,

przekraczanie skrzy¿owañ i
przejazdów kolejowych, poru-
szanie siê po drogach pojedyn-
czo i w grupie, œwiat³a odbla-
skowe, zachowanie siê w œrod-
kach transportu (bezpieczne
wsiadanie i wysiadanie, kaso-
wanie biletu, ustêpowanie miej-
sca osobom starszym i chorym).

Bezpieczeñstwo na placu
zabaw: zabawy bezpieczne i
niebezpieczne, przedmioty za-
gra¿aj¹ce ¿yciu i zdrowiu, za-
sady korzystania z urz¹dzeñ
zabawowych (huœtawka, karu-
zela, zje¿d¿alnia).

Rozszerzony zakres wia-
domoœci i umiejêtnoœci
dziecka:

– pamiêta wa¿ne numery
alarmowe (997, 998, 999,
112) i potrafi je wybraæ na
telefonie komórkowym lub
stacjonarnym;

– rozpoznaje roœliny truj¹-
ce, wie dlaczego s¹ niebez-
pieczne;

– przestrzega zasad doty-
cz¹cych kontaktów z osoba-
mi poznanymi w internecie;

– rozumie potrzebê zacho-
wania ostro¿noœci na placu
zabaw.

VII. Wycho-
wanie
przez sztukê –
dziecko
widzem
i aktorem

Elementy dramy i zabawy w
teatr: spontaniczna dzia³alnoœæ
zabawowa, inspirowanie zabaw
tematycznych, gry i zabawy in-
tegracyjne, zabawy inscenizo-
wane ukierunkowane opowiada-
niami, utworami literackimi,

twórcze
zdolnoœci
s³owno
jêzykowe,
cielesnokine-
stetyczne,
interpersonalne,
intrapersonalne

1) wie, jak nale¿y siê za-
chowaæ na uroczystoœciach,
np. na koncercie, festynie,
przedstawieniu, w teatrze, w
kinie;

2) odgrywa role w zabawach
parateatralnych, pos³uguj¹c siê
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baœniami, legendami, wiersza-
mi; techniki dramowe (elemen-
ty pantomimy, tworzenie po-
mników, stop-klatka, film,
etiudy dramowe, wywiady, roz-
mowy, swobodna improwiza-
cja); ogl¹danie i przedstawia-
nie ró¿nych form teatru, zaba-
wy w teatr (teatr lalek, kukie³-
kowy, wycinanek, chiñski te-
atr cieni, ¿ywy teatr); budowa-
nie sytuacji z poznanej bajki,
budowanie poszczególnych
scen spektaklu konkretnymi
dzieæmi, obsadzonymi w po-
szczególnych rolach; tworze-
nie scenografii (kostiumy, de-
koracja i rekwizyty), symbole
scenograficzne (twórcze wyko-
rzystanie ró¿norodnych mate-
ria³ów: elementy wyciête z kar-
tonu, kubiki ? szeœciany lek-
kiej konstrukcji, kawa³ki ma-
teria³u, drewniane skrzynki,
wieszaki ubraniowe, parasole,
drabinki, wykorzystanie uni-
wersalnych przedmiotów, któ-
re pe³ni¹ ró¿ne funkcje (kostiu-
my, maski, czapeczki, opaski,
naszywki-symbole na bawe³-
niane koszulki); dobór wraz z
dzieæmi muzyki do zabaw w
teatr, wykorzystanie instrumen-
tów i tworzenie przez dzieci
naturalnej muzyki (dzwonki,
ko³atka, bêbenek); æwiczenia
emisji g³osu, ekspresja jêzyka,
g³oœne i wyraŸne mówienie,
sztuka autoprezentacji, praca
nad oddechem;

Percepcja sztuki: udzia³
dzieci w ró¿nych rodzajach
przedstawieñ, koncertach mu-
zycznych, wyjœcia do kina, te-
atru (muzycznego, lalki i ak-
tora itp.); filharmonii, rozmo-
wy inspirowane sztuk¹, wspól-
ne organizowanie uroczystoœci
przedszkolnych dla m³odszych
dziecii rodziców.

mow¹, mimik¹, gestem i ru-
chem; umie pos³ugiwaæ siê
rekwizytami (np. mask¹).

Rozszerzony zakres wia-
domoœci i umiejêtnoœci
dziecka:

– samodzielnie wykonuje
pacynkê lub kukie³kê;

– dostrzega i podejmuje
próby kontrolowania

swojego cia³a i emocji pod-
czas wyst¹pieñ

publicznych;
– stara siê mówiæ g³oœno i

wyraziœcie.
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VIII. Wycho-
wanie
przez sztukê –
muzyka
i œpiew, pl¹sy
i taniec

Œpiew: œpiewanie piosenek z
repertuaru dzieciêcego, ludowe-
go, regionalnego, wspó³cze-
snych popularnych piosenek
(wed³ug zainteresowañ dzieci),
æwiczenia intonacyjne z wyko-
rzystaniem zabaw, powtarzanie
g³osem sygna³ów i odg³osów
zwierz¹t (Wiejskie podwórko, W
lesie, Kuku³ka, Na ³¹ce).

Ruch przy muzyce: swobod-
ne wypowiedzi ruchowe dzieci
inspirowane piosenk¹, bajk¹,
opowiadaniem, akompaniamen-
tem, podporz¹dkowywanie ru-
chów rytmowi muzyki; zabawy
ruchowe ze œpiewem (ilustracyj-
ne i inscenizowane, rytmiczne,
taneczne); zabawy ruchowe
przy akompaniamencie instru-
mentu (reagowanie ruchem na
zmiany zachodz¹ce w rytmie,
dynamice, artykulacji, barwie):
zabawy z zakresu techniki ru-
chu (porz¹dkowe, orientuj¹ce w
przestrzeni, naprê¿aj¹ce i roz-
luŸniaj¹ce, wzmacniaj¹ce ró¿ne
grupy miêœni, korektywne), za-
bawy uwra¿liwiaj¹ce na ró¿ne
elementy muzyki (tempo i jego
zmiany, czas wybrzmiewania
dŸwiêków i trwanie pauzy, rytm,
dynamika i metrum, wysokoœæ
i barwa dŸwiêków, artykulacja,
budowa formalna), opowieœci
ruchowe, tañce.

Instrumenty: historia instru-
mentów muzycznych (pierwsze
instrumenty muzyczne: muszle,
rogi, naczynia gliniane, suche
owoce wype³nione nasionami),
oswajanie z barw¹ i budow¹
instrumentów perkusyjnych:
grzechotka, ko³atka, bêbenek,
tamburyn, trójk¹t, talerze, ksy-
lofon, metalofon, drewienka, tar-
ka, dzwonki; rodzaje instrumen-
tów muzycznych, gra na instru-
mentach w ma³ych grupach i
indywidualnie podczas æwiczeñ
s³uchowych, rytmicznych i ru-
chowych, w powi¹zaniu z pio-
senk¹, w zadaniach twórczych;

twórcze
wizualno-
-przestrzenne,
muzyczne
s³owno-
-jêzykowe,
cielesno-
-kinestetyczne,
interpersonalne,
intrapersonalne

1) œpiewa piosenki z dzie-
ciêcego repertuaru

oraz ³atwe piosenki ludowe;
chêtnie uczestniczy

w zbiorowym œpiewie, w tañ-
cach i muzykowaniu;

2) dostrzega zmiany dyna-
miki, tempa i wysokoœci

dŸwiêku utworu muzyczne-
go, wyra¿a je, pl¹saj¹c

lub tañcz¹c;
3) tworzy muzykê, korzysta-

j¹c z instrumentów
perkusyjnych (oraz innych

przedmiotów), a tak¿e
improwizuje j¹ ruchem;
4) w skupieniu s³ucha mu-

zyki, w tym tak¿e muzyki
powa¿nej.
Rozszerzony zakres wiado-

moœci
i umiejêtnoœci dziecka:
– potrafi samodzielnie, we-

d³ug w³asnego pomys³u
wykonaæ instrument mu-

zyczny;
– za poœrednictwem dŸwiê-

ków potrafi wyraziæ swoje
emocje;
– tworzy i reaguje na sym-

bole muzyczne.
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gra na instrumentach niekon-
wencjonalnych, wykonanych
przez dzieci: metalowe pude³-
ka nape³nione: grochem, kamy-
kami, piaskiem, naczynia szkla-
ne z ró¿n¹ iloœci¹ wody.

Aktywne s³uchanie muzyki:
æwiczenia w spostrzeganiu i
odró¿nianiu zjawisk akustycz-
nych w przyrodzie i otoczeniu,
dŸwiêków instrumentów o okre-
œlonej i nieokreœlonej wysoko-
œci brzmienia; okreœlanie s³u-
chowe: kierunku dŸwiêku, od-
leg³oœci dŸwiêku, liczby dŸwiê-
ków, gêstoœci dŸwiêków pocho-
dz¹cych z takich samych instru-
mentów o ró¿nej liczbie (np. z
jednego lub dwóch trójk¹tów);
s³uchanie utworów instrumen-
talnych i wokalnych; uczest-
nictwo w koncertach.

Inwencja twórcza dziecka:
improwizacje wokalne, s³owne,
ruchowe, instrumentalne, æwi-
czenia i zabawy rozwijaj¹ce
pamiêæ muzyczn¹, tworzenie
symboli muzycznych i ich od-
czytywanie.

IX. Wychowanie
przez sztukê –
ró¿ne formy
plastyczne

Poznanie zabytków kultury
polskiej: budowle sakralne,
klasztory, œwi¹tynie, zamki, pa-
³ace, twierdze, muzea, uniwer-
sytety, architektura pa³acowa,
rezydencje magnackie wystêpu-
j¹ce w regionie, wytwory sztu-
ki ludowej, tradycje i obrzêdy
ludowe, stroje regionalne.

Elementy malarstwa, rzeŸby,
architektury: pojêcia i atrybuty
zwi¹zane ze sztuk¹ malarsk¹,
rzeŸb¹ i architektur¹, twór-
czoœæ i dzie³a Jana Matejki,
Stanis³awa Wyspiañskiego,
Józefa Che³moñskiego, Olgi
Bozañskiej (wed³ug zaintere-
sowañ dzieci), wspó³czeœni
malarze polscy; inni wielcy
malarze (Vincent van Gogh,
Pablo Picasso, Leonardo da
Vinci itp.); galerie, wernisa¿e,
albumy.

wizualno-
-przestrzenne,
cielesno-
-kinestetyczne

1) przejawia, w miarê swo-
ich mo¿liwoœci, zaintereso-
wanie wybranymi zabytkami
i dzie³ami sztuki oraz trady-
cjami i obrzêdami ludowymi
ze swojego regionu;

2) umie wypowiadaæ siê w
ró¿nych technikach plastycz-
nych i przy u¿yciu elemen-
tarnych œrodków wyrazu (ta-
kich jak kszta³t i barwa) w
postaci prostych kompozycji
i form konstrukcyjnych;

3) wykazuje zainteresowa-
nie malarstwem, rzeŸb¹ i ar-
chitektur¹ (tak¿e architektur¹
zieleni i architektur¹ wnêtrz).

Rozszerzony zakres wia-
domoœci

i umiejêtnoœci dziecka:
– za poœrednictwem barw

odtwarza swoje emocje;
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Ró¿norodnoœæ barw: barwy
w przyrodzie w ró¿nych porach

roku i porach dnia; barwy
podstawowe i pochodne, ciep³e
i zimne, porównywanie barw,
³¹czenie barw i rozró¿nianie
stopnia ich nasycenia.

Techniki plastyczne: rysunko-
wo-graficzne: rysowanie kredka-
mi o³ówkowymi i œwiecowymi,
pastelami, tuszem, o³ówkiem,
kred¹, wêglem, œwiec¹, patykiem
na ziemi, mazakami); malarskie:
farbami temperowymi, plakato-
wymi, akwarelowymi, past¹ do
zêbów, klejem polimerowym,
kred¹ nas¹czon¹ wod¹ z cukrem;
przestrzenne: decoupage (ozda-
bianie przedmiotów technik¹ ser-
wetkow¹), origami z kó³ek i kwa-
dratów, odlewy gipsowe, lepie-
nie (z gliny, plasteliny, modeli-
ny, masy solnej, masy papiero-
wej), budowanie z klocków i ma-
teria³ów przyrodniczych (œnieg,
piach); p³askie: wycinanka (z ko-
lorowego papieru, z materia³ów
tekstylnych), wyklejanka (z ku-
lek papierowych, z plasteliny, z
materia³ów przyrodniczych), wy-
dzieranka (z kolorowego papie-
ru, z gazet), collage; badanie
sposobów tworzenia dzie³ pla-
stycznych.

Projektowanie pomieszczeñ:
tworzenie makiet wnêtrz, wyko-
rzystywanie surowców wtórnych
i materia³u przyrodniczego.

– zna najwa¿niejsze zabyt-
ki architektury polskiej i
œwiatowej, tzw. cuda œwiata;

– podejmuje próby samo-
dzielnego zaprojektowania
swojego pokoju lub placu
zabaw;

– zna podstawowe pojêcia
zwi¹zane ze sztuk¹.

X. Wspomaganie
rozwoju
umys³oweg
 dzieci
poprzez zabawy
konstrukcyjne,
budzenie
zainteresowañ
technicznych

Dzia³alnoœæ konstrukcyjna:
projektowanie, planowanie i
konsekwentne realizowanie
budowli i innych prac konstru-
owanych z materia³ów przy-
rodniczych, tektury, kartonów,
materia³u sypkiego (piasek,
glina) za pomoc¹ ró¿nych tech-
nik, konstruowanie z ró¿nych
materia³ów przemys³owych
oraz tworzyw naturalnych; za-
bawy badawcze i proste eks-
perymenty (œwiat³o, dŸwiêki,
energia itp.).

wizualno-
-przestrzenne,
cielesno-
-kinestetyczne,
interpersonalne

1) wznosi konstrukcje z
klocków i tworzy kompozy-
cje z ró¿norodnych materia-
³ów (np. przyrodniczych), ma
poczucie sprawstwa („potra-
fiê to zrobiæ”) i odczuwa ra-
doœæ z wykonanej pracy;

2) u¿ywa w³aœciwie pro-
stych narzêdzi podczas maj-
sterkowania;

3) interesuje siê urz¹dzenia-
mi technicznymi (np. u¿ywa-
nymi w gospodarstwie domo-
wym), próbuje rozumieæ, jak
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one dzia³aj¹, i zachowuje
ostro¿noœæ przy korzystaniu z
nich.

Rozszerzony zakres wiado-
moœci i umiejêtnoœci dziec-
ka:

– dziecko umie pos³ugiwaæ
siê bezpiecznie przedmiotami
i urz¹dzeniami ¿ycia codzien-
nego, w tym: telefonem, CD,
DVD, komputerem (obs³uga,
wyszukiwarka internetowa,
zapis prostych danych, kore-
spondencja internetowa).

Przedmioty ¿ycia codzienne-
go i narzêdzia: bezpieczne
u¿ywanie przedmiotów ¿ycia
codziennego i prostych narzê-
dzi konstrukcyjnych (m³otek,
gwoŸdzie, obcêgi, imad³o) i
prostych materia³ów (papier
œcierny, pêdzel, farba).

Technika w otoczeniu dziec-
ka: wa¿ne dla ¿ycia odkrycia i
wynalazki, obs³uga telefonu sta-
cjonarnego i komórkowego,
aparatu fotograficznego, CD,
DVD, komputera na miarê dzie-
ciêcych potrzeb i potrzeb ¿ycia
codziennego rodziny, przewidy-
wanie skutków niew³aœciwego
u¿ywania urz¹dzeñ, bezpieczeñ-
stwo podczas korzystania z
urz¹dzeñ technicznych.

XI. Pomaganie
dzieciom
w rozumieniu
istoty zjawisk
atmosferycznych
i w unikaniu
zagro¿eñ

Pogoda i jej elementy: tem-
peratura powietrza, wiatr (prêd-
koœæ i kierunek), zachmurze-
nie, nas³onecznienie, rodzaje
opadów atmosferycznych
(deszcz, grad, œnieg, m¿awka,
krupa œnie¿na), symbole do
oznaczania pogody, mapa po-
gody, prognoza pogody, ka-
lendarz pogody, przyrz¹dy po-
miarowe (rodzaje termome-
trów, wiatromierz, deszczo-
mierz).

Zjawiska atmosferyczne:
burza, tr¹ba powietrzna, têcza,
œnie¿yca, zamieæ, szadŸ, mg³a,
kr¹¿enie wody w przyrodzie,
zamarzanie wody i topnienie
lodu; zasady bezpiecznego
zachowania siê podczas nieko-
rzystnych warunków pogodo-
wych, wp³yw pogody na za-
chowania roœlin i zwierz¹t,
przys³owia o pogodzie (np.
Gdy jaskó³ka lot swój zni¿a –
deszcz siê zbli¿a; Kiedy s³oñ-
ce zbyt dopieka, to ju¿ burza
niedaleka; Gdy tulipan p³atki
chowa, ulewa gotowa).

logiczno-
-matematyczne,
przyrodnicze

1) rozpoznaje i nazywa zja-
wiska atmosferyczne charak-
terystyczne dla poszczegól-
nych pór roku; podejmuje roz-
s¹dne decyzje i nie nara¿a siê
na niebezpieczeñstwo wyni-
kaj¹ce z pogody, np. nie stoi
pod drzewem w czasie burzy,
nie zdejmuje czapki w mroŸn¹
pogodê;

2) wie, o czym mówi osoba
zapowiadaj¹ca pogodê w ra-
diu i w telewizji, np. ¿e bê-
dzie pada³ deszcz, œnieg, wia³
wiatr; stosuje siê do podawa-
nych informacji w miarê swo-
ich mo¿liwoœci.

Rozszerzony zakres wiado-
moœci i umiejêtnoœci dziecka:

– prowadzi kalendarz pogo-
dy;

– potrafi zmierzyæ tempera-
turê powietrza i temperaturê
wody;

– pos³uguje siê symbolami
do oznaczania pogody;

– przewiduje pogodê.
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XII. Wycho-
-wanie dla
poszanowania
roœlin
i zwierz¹t

Ekosystemy w mojej okoli-
cy: park, las, pole, ³¹ka, sad,
jezioro, rzeka, ogród warzyw-
ny; przyroda o¿ywiona (roœli-
ny, zwierzêta) i nieo¿ywiona
(ska³y, minera³y, gleba, woda,
powietrze); ssaki, ptaki, ryby,
gady, owady; zwi¹zki i zale¿-
noœci zachodz¹ce w przyro-
dzie; przyroda w ró¿nych po-
rach roku; wêdrówki ptaków
(ptaki przylatuj¹ce, odlatuj¹ce
i osiad³e); zwierzêta hodowa-
ne przez cz³owieka i dziko
¿yj¹ce; zwierzêta i roœliny wy-
stêpuj¹ce w innych krajach;
zwierzêta ¿yj¹ce w schroni-
skach; proste doœwiadczenia i
eksperymenty wykazuj¹ce za-
le¿noœci pomiêdzy wzrostem
roœliny a rodzajem gleby, wil-
gotnoœci¹, temperatur¹ i œwia-
t³em; zapachy, smaki i barwy
wystêpuj¹ce w przyrodzie; za-
chowania i postawy wobec ro-
œlin i zwierz¹t, dostrzeganie
piêkna przyrody.

Biomy na kuli ziemskiej:
pustynie lodowe i gor¹ce, pu-
stynie œwiata (Sahara, Arabska);
tundra, tajga, stepy, sawanna;
warunki i ¿ycia w poszczegól-
nych œrodowiskach.

Elementy ekologii: roœliny
i zwierzêta chronione; parki
narodowe, rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, pomniki
przyrody; przes¹dy i animozje
zwi¹zane z niektórymi zwierzê-
tami (ropucha, paj¹k, d¿d¿ow-
nica); gromadzenie doœwiad-
czeñ zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska (oszczêdzanie pa-
pieru, wody i pr¹du, segrega-
cja œmieci, dokarmianie zwie-
rz¹t zim¹, sadzenie drzewek,
udzia³ w akcji sprz¹tania

œwiata, obserwacja mrowiska
w lesie); zasoby przyrody (od-
nawialne: woda, gleba, s³oñce,
wiatr, biomasa; nieodnawialne:
wêgiel kamienny i brunatny,
ropa naftowa, gaz ziemny,

przyrodnicze 1) wymienia roœliny i zwie-
rzêta ¿yj¹ce w ró¿nych œrodo-
wiskach przyrodniczych, np.
na polu, na ³¹ce, w lesie;

2) wie, jakie warunki s¹
potrzebne do rozwoju zwie-
rz¹t (przestrzeñ ¿yciowa, bez-
pieczeñstwo, pokarm) i wzro-
stu roœlin (œwiat³o, temperatu-
ra, wilgotnoœæ);

3) potrafi wymieniæ zmiany
zachodz¹ce w ¿yciu roœlin i
zwierz¹t w kolejnych porach
roku; wie, w jaki sposób cz³o-
wiek mo¿e je chroniæ i pomóc
im, np. przetrwaæ zimê.

Rozszerzony zakres wiado-
moœcii umiejêtnoœci dziecka:

– opiekuje siê wybran¹ ro-
œlin¹ w sali przedszkolnej lub
ogrodzie przedszkolnym;

– rozpoznaje i nazywa ro-
œliny i zwierzêta chronione;

– rozpoznaje i nazywa wy-
brane ekosystemy i biomy;

– pos³uguje siê przyrz¹da-
mi badawczymi (lup¹, lor-
netk¹, dyktafonem).
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³upki bitumiczne); naturalne
Ÿród³a energii: energia s³onecz-
na, biomasa, energia morza,
energia wiatru), ekologiczne
sposoby ogrzewania mieszkañ;
niebezpieczeñstwa zwi¹zane z
po¿arami, huraganami, susz¹ i
powodzi¹.

XIII. Wspoma-
-ganie
rozwoju
intelektualnego
dzieci wraz
z edukacj¹
matematyczn¹

Klasyfikowanie zbiorów
przedmiotów: zbiory obiek-
tów konkretnych (owoców,
warzyw, zabawek, kwiatów) i
abstrakcyjnych (figury geome-
tryczne) na podstawie 1, 2, 3,
4 cech jakoœciowych (wiel-
koœæ, kolor, kszta³t, przezna-
czenie); porównywanie liczeb-
noœci tworzonych zbiorów, sza-
cowanie (na oko) i za pomoc¹
okreœleñ: du¿o – ma³o, równo,
mniej, wiêcej, wiêcej o 1, mniej
o 1, badanie liczebnoœci przez
przeliczanie, ustawianie w
pary, porównywanie liczebno-
œci zbiorów przez ³¹czenie w
pary (zbiory równoliczne, nie-
równo liczne), pos³ugiwanie
siê s³owem nie, jako przecze-
niem, np. nie jest du¿y, nie jest
okr¹g³y; odwzorowywanie
zbiorów za pomoc¹ liczmanów
lub znaków graficznych, po-
rz¹dkowanie elementów we-
d³ug wzrastaj¹cej lub malej¹-
cej liczebnoœci; dzia³ania na
zbiorach: okreœlanie zawiera-
nia siê zbioru w zbiorze, czy
dane elementy mog¹ byæ w
tym zbiorze (kwiaty – tulipa-
ny), podzia³ zbioru na pod-
zbiory wed³ug ró¿nych w³a-
snoœci jakoœciowych, okreœla-
nie czêœci wspólnej zbioru,
zbiór w znaczeniu ogólniej-
szym: owoce meble, zabawki.

Liczenie: pos³ugiwanie siê
liczebnikami g³ównymi 1-10,
pos³ugiwanie siê liczebnikami
porz¹dkowymi: pierwszy, dru-
gi, trzeci, czwarty… dziesi¹ty,
dodawanie i odejmowanie
liczb naturalnych w zakresie

logiczno-
-matematyczne

1) liczy obiekty i rozró¿nia
b³êdne liczenie od poprawne-
go;

2) wyznacza wynik dodawa-
nia i odejmowania, pomagaj¹c
sobie liczeniem na palcach lub
na innych zbiorach zastêp-
czych;

3) ustala równolicznoœæ
dwóch zbiorów, a tak¿e pos³u-
guje siê liczebnikami porz¹d-
kowymi;

4) wie, na czym polega po-
miar d³ugoœci, i zna proste spo-
soby mierzenia: krokami, sto-
pa za stop¹;

5) zna sta³e nastêpstwo dni i
nocy, pór roku, dni tygodnia,
miesiêcy w roku.

Rozszerzony zakres wiado-
moœci i umiejêtnoœci dziecka:

– liczy i dokonuje operacji
matematycznych w zakresie
przekraczaj¹cym 10;

– sprawnie wykonuje dzia-
³ania na zbiorach;

– umie czytaæ i tworzyæ za-
pis za pomoc¹ grafu;

– zna pojêcia zwi¹zane z
wag¹, czasem, objêtoœci¹;

– rozpoznaje i nazywa bry³y
geometryczne.
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10 na konkretach, a w pamiêci
w zakresie +,? 1, 2 elementy,
oparte na podziale zbioru na
podzbiory i ponownym ich
³¹czeniu; czytanie cyfr oznacza-
j¹cych liczby: 0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6,
7, 8, 9, 10 i znaków +, -, =, <, >,
– tworzenie zapisów do prak-
tycznych czynnoœci; zabawy
polegaj¹ce na doskonaleniu
umiejêtnoœci przeliczania: ma-
nipulacje typu dodaæ, odj¹æ,
przeliczanie i pokazywanie li-
czebnoœci na palcach, dolicza-
nie i odliczanie, liczenie obiek-
tów znikaj¹cych z pola widze-
nia, liczenie w nieograniczonym
zakresie, manipulacje pozwala-
j¹ce zrozumieæ liczenie dwój-
kami, pi¹tkami i dziesi¹tkami
(wykorzystanie centymetra, ko-
stek, domina, klamerek); dzia-
³ania na liczbach w kolorach.

Mierzenie obiektów: stopa za
stop¹, krokami, ³okciem, sznur-
kiem, patykiem, miark¹ kra-
wieck¹, stolarsk¹; narzêdzia
miernicze: linijka, ekierka, prêd-
koœciomierz.

Rytmy i pojêcia czasowe:
badanie i uk³adanie uk³adów
rytmicznych, ustalanie prawi-
d³owoœci i kontynuowanie ich,
przek³adanie rytmu z jednej re-
prezentacji na inn¹ (wzrokowa,
s³uchowa, ruchowa), dostrzega-
nie rytmów w utworach wierszo-
wanych.

Ró¿nicowanie zmian zacho-
dz¹cych w czasie: dzieñ, noc,
doba, dni tygodnia, pory roku,
miesi¹ce, lata, pos³ugiwanie siê
pojêciami: poprzedni, nastêpny,
pomiêdzy, za, przed; pos³ugiwa-
nie siê nazwami zwi¹zanymi z
czasem w ró¿nych relacjach i z
dowolnego miejsca (np. tydzieñ
liczony od czwartku, rok od lip-
ca); mierzenie czasu przy pomo-
cy zegara, klepsydry, sekundni-
ka. Wielozmys³owe i czynno-
œciowe poznawanie figur p³a-
skich (ko³o, trójk¹t, kwadrat,
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prostok¹t, wielok¹t, elipsa) i
bry³ (walec, sto¿ek, graniasto-
s³upy, ostros³up, szeœcian, pro-
stopad³oœcian).

Rozwi¹zywanie prostych za-
dañ matematycznych wraz z
arytmetycznym zapisem dzia-
³añ.

Gry matematyczne: granie
i tworzenie.

Wa¿enie obiektów, mierze-
nie objêtoœci p³ynów.

XIV. Kszta³to-
-wanie
gotowoœci
do nauki
czytania
i pisania

Orientacja w kierunkach
przestrzennych: poznanie
schematu w³asnego cia³a, we-
d³ug poczucia to jestem ja, tak
wygl¹dam, doœwiadczanie w³a-
snych ruchów i orientacja czu-
ciowa (odczuwanie i nazywa-
nie poszczególnych czêœci twa-
rzy i cia³a), werbalizowanie
czynnoœci wykonywanych
przez dzieci;

poznanie przestrzeni: we-
d³ug kierunku pionowego (w
górze, na dole, na, nad, pod,
wysoko, nisko, wy¿ej, ni¿ej,
naprzeciw), poziomego (w
przód, do przodu, w ty³, do
ty³u, obok), w prawo, w lewo
(wed³ug po³o¿enia  swego ser-
ca); okreœlanie tego, co znaj-
duje siê w zasiêgu rêku, i tego,
co znajduje siê w obszarze
wzroku, zdolnoœæ do ró¿nico-
wania i okreœlania kierunków
oraz po³o¿enia przedmiotów w
stosunku do drugiej osoby
(przeniesienie swego schema-
tu cia³a na druga osobê), usta-
lanie po³o¿enia jednych obiek-
tów wzglêdem drugich, a tak-
¿e wyznaczanie kierunku od,
do wybranego przedmiotu;

Sprawnoœci percepcyjno-
motoryczne: gry, zabawy i
æwiczenia równowagi (chodze-
nie po wyznaczonej linii, od-
wróconej ³aweczce), æwiczenia
kszta³tuj¹ce tu³ów, sk³ony w
bok i skrêty, chody na wprost
po³¹czone ze skrêtami w lewo

wizualno-
przestrzenne,
s³owno-
jêzykowe,
cielesno-
-kinestetyczne,
interpersonalne

1) rozró¿nia stronê lew¹ i
praw¹, okreœla kierunki i usta-
la po³o¿enie obiektów w sto-
sunku do w³asnej osoby, a tak-
¿e w odniesieniu do innych
obiektów;

2) potrafi okreœliæ kierunki
oraz miejsca na kartce papie-
ru, rozumie polecenia typu:
narysuj kó³ko w lewym gór-
nym rogu kartki, narysuj szla-
czek, zaczynaj¹c od lewej stro-
ny kartki;

3) potrafi uwa¿nie patrzeæ
(organizuje pole spostrze¿e-
niowe), aby rozpoznaæ i zapa-
miêtaæ to, co jest przedstawio-
ne na obrazkach;

4) dysponuje sprawnoœci¹
r¹k oraz koordynacj¹ wzroko-
wo-ruchow¹ potrzebn¹ do ry-
sowania, wycinania i nauki pi-
sania;

5) interesuje siê czytaniem i
pisaniem; jest gotowe do na-
uki czytania i pisania;

6) s³ucha np. opowiadañ, ba-
œni i rozmawia o nich; intere-
suje siê ksi¹¿kami;

7) uk³ada krótkie zdania,
dzieli zdania na wyrazy, dzie-
li wyrazy na sylaby; wyodrêb-
nia g³oski w s³owach o pro-
stej budowie fonetycznej;

8) rozumie sens informacji
podanych w formie uproszczo-
nych rysunków oraz czêsto sto-
sowanych oznaczeñ i symbo-
li, np. w przedszkolu, na uli-
cy, na dworcu.
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i w prawo, chody kombi nowa-
ne, chodzenie w œlimaka, zata-
czanie coraz wiêkszych krêgów
i odwrotnie, bieg slalomem, z
omijaniem rozstawionych cho-
r¹giewek, chodzenie w ósemkê,
chodzenie ty³em po prostych i
zygzakach; zabawy ruchowe z
toczeniem, rzucaniem i chwyta-
niem ró¿nych rozmiarów pi³ek;
rzucanie do celu, rzucanie i
chwytanie jedn¹ rêk¹, próby
³¹czenia rzutów i chwytów w
ruchu, w chodzie, w biegu, to-
czenie pi³ek i obrêczy z bie-
giem, chwyty praw¹ i lew¹ rêk¹
w ruchu i biegu, odbijanie pi³ki
w chodzie po prostej i podczas
obracania, wykonywanie dodat-
kowych zadañ ruchowych z np.
klaskaniem, wykonywanie m³yn-
ka rêkami, przerzucanie pi³ki z
rêki do rêki, podrzucanie raz
praw¹, raz lew¹ rêk¹, próby ¿on-
glowania, podbijanie balonu raz
lew¹, raz prawa rêk¹, wypuszcza-
nie pi³eczki tenisowej i ³apanie
jej, zanim spadnie.

Pamiêæ ruchowa i koordy-
nacja sensoryczno-motorycz-
na: zagadki ruchowe: rysowa-
nie d³oni¹ (praw¹ i lew¹) oraz
palcami znanych schematów
(np. pi³ka, balon, domek, krze-
s³o), wierszyki do rysowania;
æwiczenia oburêczne, uspraw-
nianie obu r¹k jednoczeœnie, np.
rysowanie torów kolejowych,
dwóch œlimaków o zwiêkszaj¹-
cych siê krêgach (skrêty nad-
garstków wprowadzaj¹ce w ruch
d³onie w pozycji pionowej);

odtwarzanie treœci opowiadañ
ruchowych wed³ug fabu³y i
wspak; nauka uk³adów tanecz-
no-ruchowych do muzyki.

Sprawnoœci percepcyjno-
motoryczne z wykorzystaniem
materia³u obrazkowego: zwra-
canie uwagi na drobne fragmen-
ty ilustracji tematycznych, do-
strzegania bardziej i mniej wa¿-

Rozszerzony zakres wia-
domoœci i umiejêtnoœci
dziecka:

– ma dobrze rozwiniêt¹ pa-
miêæ ruchow¹, zapamiêtuje
sekwencje taneczno-ruchowe
i potrafi je odtworzyæ od po-
cz¹tku do koñca i odwrotnie;

– uk³ada krótkie zdania,
dzieli zdania na wyrazy, a
wyrazy na sylaby i g³oski;

– zna litery, rozpoznaje i
czyta proste wyrazy i teksty.
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nych szczegó³ów na obrazkach
i w otoczeniu dziecka, uk³ada-
nie obrazków z czêœci, porów-
nywanie obrazków ró¿ni¹cych
siê ma³ymi szczegó³ami, odszu-
kiwanie w zbiorze takich sa-
mych obrazków i figur abstrak-
cyjnych; wyró¿nianie sk³adni-
ków w szeregu i ustalenie ich
kolejnoœci; wyodrêbnianie pew-
nych elementów z ca³oœci i
sk³adanie ich w ca³oœæ; ró¿ni-
cowanie przedmiotów za zasa-
dzie cech wspólnych i ró¿ni¹-
cych, kierowanie spostrze¿enia-
mi dzieci w pracy z obrazkiem
i historyjk¹ obrazkow¹, prac¹
z ksi¹¿k¹ (patrz III).

Sprawnoœæ manualna: ryso-
wanie kredkami, œwiec¹, paty-
kiem, palcami, kalkowanie; ma-
lowanie pêdzlem, palcami, ca³¹
d³oni¹, wat¹, patykami; wyci-
nanie, lepienie; zagadki rysun-
kowe, ³¹czenie punktów, szlacz-
ki i ornamenty, dekorowanie,
rysowanie i tworzenie manda-
li, wydzieranie, stemplowanie,
wyszywanie; uk³adanie ele-
mentów mozaiki, przybijanki,
uk³adanie wzorów z giêtkiego
tworzywa, tangram, konstru-
owanie, majstrowanie z tworzy-
wa przyrodniczego.

S³uch fizjologiczny i fone-
matyczny: ró¿nicowanie dŸwiê-
ków otoczenia, zabawy s³ucho-
we, typu: W chowanego, Sk¹d
dochodzi g³os; stwierdzenie, ¿e
wyraz sk³ada siê z g³osek (np.
oookkkooo), wyodrêbnianie
g³osek na pocz¹tku, na koñcu,
w œrodku wyrazów, poszukiwa-
nie i wyodrêbnianie w izolacji
g³osek w œrodku wyrazu, wy-
odrêbnianie wszystkich g³osek
w wyrazie i próby scalania ich,
liczenie g³osek w wyrazie i
budowa symboliczna obrazu
wyrazu tzw. schematu; zabawy
rozwijaj¹ce œwiadomoœæ fono-
logiczn¹ (ró¿nicowanie, np.
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Tomek – domek, ot³o – od³o;
analiza i synteza sylab, pa-ra-
sol-ka); rozpoznawanie rymów
(np. kot – pas – p³ot); dostrze-
ganie podobieñstw miêdzy ró¿-
nymi s³owaminp. strach –
strych, strumyk); analiza podo-
bieñstw (tort – kwiat – kort),
wskazywanie wyrazu, który siê
nie rymuje; przestawianie i
inne manipulacje na g³oskach
(np. – rok + s = sok, mak + ryba
= rak).

Symbole i czytanie: zabawy,
gry i zadania kszta³tuj¹ce po-
jêcie symbolu graficznego, pra-
ca z klockami obrazkowymi,
kartami typu Piotruœ, umowne
znaczki rozpoznawcze; symbo-
le graficzne w zabawach tere-
nowych, znaki drogowe, rozpo-
znawanie i rozumienie symbo-
li np. informacyjnych lub
ostrzegawczych, lista dy¿urów,
kalendarz pogody, rebusy ry-
sunkowe, napisy w zabawach
tematycznych; zapoznanie z li-
terami wprowadzanymi wed³ug
alternatywnych metod zabawo-
wych (Metoda Ireny Maj-
chrzak, Marty Bogdanowicz,
czytanie globalne wed³ug me-
tody Glenna Domana).

XV. Wychowanie
rodzinne,
obywatelskie
i patriotyczne

Wychowanie rodzinne: dom
rodzinny, adres zamieszkania,
ró¿ne pomieszczenia, ich prze-
znaczenie i sposób zachowa-
nia siê w nich, struktura rodzi-
ny (rodzice, dzieci, rodzeñ-
stwo), data i miejsce urodze-
nia, babcia, dziadek, wnuczek,
wnuczka, prababcia, pradzia-
dek, krewni, ciocia, wujek,
stryj, stryjenka, wiek cz³onków
rodziny, ich imiona i nazwiska,
praca zawodowa cz³onków ro-
dziny, ulubione zajêcia, trady-
cje i uroczystoœci rodzinne
(urodziny, imieniny, rocznica
chrztu, pierwszej komunii
œwiêtej, bierzmowania, œlubu,
œmierci), okazywanie szacunku

s³owno-jêzykowe,
interpersonalne,
intrapersonalne

1) wymienia imiona i na-
zwiska osób bliskich, wie
gdzie pracuj¹, czym siê zaj-
muj¹;

2) zna nazwê miejscowoœci,
w której mieszka, zna wa¿-
niejsze instytucje i orientuje
siê w rolach spo³ecznych pe³-
nionych przez wa¿ne osoby,
np. policjanta, stra¿aka;

3) wie jakiej jest narodowo-
œci, ¿e mieszka w Polsce, a
stolic¹ Polski jest Warszawa;

4) nazywa god³o i flagê, zna
polski hymn i wie, ¿e Polska
nale¿y do Unii Europejskiej;

5) wie, ¿e wszyscy ludzie
maj¹ równe prawa.
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Rozszerzony zakres wia-
domoœci i umiejêtnoœci
dziecka:

– interesuje siê histori¹
swojej rodziny;

– aktywnie uczestniczy w
przygotowywaniu uroczysto-
œci rodzinnych;

– przestrzega zasad i regu³
przyjêtych w rodzinie;

– pokazuje na mapie Pol-
ski swoj¹ miejscowoœæ;

– rozpoznaje herb swojej
miejscowoœci i zna legendê
z nim zwi¹zan¹;

– pamiêta nazwiska wiel-
kich Polaków;

– jest otwarte na drugiego
cz³owieka bez wzglêdu na
p³eæ i przynale¿noœæ kultu-
row¹.

dla chleba, wartoœci preferowa-
ne w rodzinie.

Wychowanie obywatelskie i
patriotyczne: sala tradycji w
przedszkolu, k¹cik regionalny,
patron przedszkola (portret pa-
trona przedszkola, ¿yciorys, cie-
kawostki i anegdoty, dorobek
twórczy, najwa¿niejsze wyda-
rzenia z jego ¿ycia, osi¹gniê-
cia), tradycje i zwyczaje kulty-
wowane w przedszkolu, kroni-
ka przedszkola; nazwa miej-
scowoœci i jej pochodzenie,
herb miejscowoœci i legenda z
nim zwi¹zana, historia miejsco-
woœci, miejsca pamiêci narodo-
wej, nazwy najbli¿szych miast
i wsi, najpiêkniejsze herby
miast w regionie, najpiêkniej-
sze miejsca w okolicy, œwiêta
lokalne, pañstwowe, narodowe,
miêdzynarodowe i religijne, re-
gionalna muzyka, instrumenty,
pieœni, tañce, zwyczaje, kuch-
nia regionalna, sylwetki osób
zas³u¿onych dla œrodowiska
lokalnego i regionu; po³o¿enie
Polski na mapie Europy – kra-
je s¹siednie; symbole narodo-
we: god³o Polski, hymn i bar-
wy narodowe, stolica Polski –
Warszawa, najstarsze miasta
Polski, sylwetki wielkich Pola-
ków (np. Jana Paw³a II, Fryde-
ryka Chopina, Jana Matejki),
najwa¿niejsze zabytki i pami¹t-
ki kultury narodowej; zawody
wykonywane dawniej i obec-
nie, mieszkañcy i ich zajêcia,
instytucje i wa¿ne osoby w
mojej miejscowoœci, praca w
ró¿nych instytucjach.

Wychowanie wielokulturo-
we i miêdzykulturowe: Polska
krajem wielu narodowoœci, wy-
znañ i kultur (Bia³orusini, Ukra-
iñcy, Niemcy, ¯ydzi,

Romowie, Grecy, Tatarzy,
Wietnamczycy, Litwini); pañ-
stwa nale¿¹ce do Unii Europej-
skiej; jednorodnoœæ i odrêb-
noœæ kulturowa (szukanie po-
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dobieñstw, szanowanie ró¿nic);
gry i zabawy dzieci ró¿nych
krajów, ró¿norodnoœæ potraw,
ubiorów, sposobów spêdzania
wolnego czasu, sposobów po-
rozumiewania siê; promowanie
idei pokoju i porozumienia
miêdzy ludŸmi, przeciwdzia³a-
nie wszelkim formom rasizmu,
antysemityzmu, ksenofobii i
innym postawom godz¹cym w
godnoœæ cz³owieka; œwiado-
moœæ w³asnej to¿samoœci.

XVI. Elementy
wychowania
religijnego,
filozofii
i etyki27

Religie œwiata: podstawowe
dogmaty, atrybuty i symbole
najwa¿niejszych na œwiecie re-
ligii: chrzeœcijañstwa, judaizmu,
hinduizmu, islamu, buddyzmu;
elementy mitologii, kultury
antycznej i staro¿ytnej; obiek-
ty kultu religijnego, rodzaje
œwi¹tyñ (katedra, koœció³ kato-
licki, koœció³ luterañski, koœció³
kalwiñski, cerkiew, synagoga,
meczet), œwiêtowanie uroczysto-
œci religijnych, poznawanie
postaci œwiêtych, szacunek dla
kap³anów, praktyki religijne.

egzystencjalne,
intrapersonalne

Rozszerzony zakres wia-
domoœci i umiejêtnoœci
dziecka:

– wie, ¿e istniej¹ na œwie-
cie ró¿ne religie i wyznania;

– potrafi odró¿niæ podsta-
wowe symbole w³aœciwe ró¿-
nym religiom i wyznaniom;

– przejawia tolerancjê dla
odmiennych religii i wyznañ.
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Bli¿ej morza, ryb
i wielorybów…

Druga edycja Szczeciñskiej Szko³y Jungów
2019/2020

Tydzieñ temu morski Szczecin uroczyœcie feto-
wa³ na £asztowi po³o¿enie kamienia wêgielnego
pod budowê Morskiego Centrum Nauki (MCN), a
w sobotê 12 bm. ruszy³a druga edycja Dzieciêcego
Uniwersytetu im. prof. Jerzego Stelmacha, czyli
Szczeciñska Szko³a Jungów, powo³ana rok temu
w³aœnie przy MCN, na bazie porozumienia o wspó³-
pracy z Zachodniopomorskim Okrêgowym Zwi¹z-
kiem ̄ eglarskim. Podobnie jak poprzednio nabór
kolejnej 20-osobowej grupy „jungów” zosta³ prze-
prowadzony w czerwcu br., a pierwsze tegoroczne
zajêcia odby³y  siê  w sobotê 12 paŸdziernika, na
Wydziale Nauk o ¯ywnoœci i Rybactwa ZUT, w
wyj¹tkowo symbolicznej dla morskiego Szczecina
scenerii, przy potê¿nej kotwicy, œrubie okrêtowej i
400-letnim  …rekinie polarnym.

Po wspólnych zdjêciach – z rodzicami lub
dziadkami – i po wrêczeniu indeksów, czeka³a
jungów pierwsza przygoda z tajemnicami i wy-
j¹tkowym w kosmosie fenomenem B³êkitnej Pla-
nety, Wszechoceanu i jego mieszkañców – ryb,
bezkrêgowców i wielorybów. Przekonali siê, ¿e
wodê s³odk¹ od morskiej mo¿na po prostu od-
ró¿niæ po jej smaku, co potem sprawdzili ju¿ fa-
chowo salinometrem. G³ówn¹ atrakcj¹ by³o spo-
tkanie z bogat¹ kolekcj¹ ryb, bezkrêgowców i
wielorybów, nie tylko na zdjêciach, nie tylko z
ich okazami w gablotach, ale i z ¿ywymi rybami,
w tym z b³azenkami – krewniakami bajkowego i
filmowego Nemo, w pracowniach i akwariach
Wydzia³u. Pierwszymi
przewodnikami po tym
wyj¹tkowym i atrak-
cyjnym œwiecie oce-
anografii, biologii mo-
rza i ichtiologii byli
Wies³aw Seidler, eme-
rytowany nauczyciel
akademicki WSM, ab-
solwent Wydzia³u Ry-
backiego, i Witold  So-
snowski, pracownik
naukowy obecnego
WNo¯iR…

Przypomnê, ¿e ze strony MCN projektem kie-
ruje Patrycja Skrobacka – Specjalista ds. Eduka-
cji MCN, a Koordynatorem Szko³y Jungów – ze
strony ZOZ¯ - jest jej pomys³odawca Wies³aw
Seidler, cz³onek Zarz¹du ZOZ¯, od wielu lat moc-
no zaanga¿owany w szczeciñsk¹ morsk¹ eduka-
cjê dzieci i m³odzie¿y. Jungami s¹ uczniowie klas
3-6 szczeciñskich szkó³ podstawowych. Dalsze
comiesiêczne zajêcia i eksperymenty czekaj¹ ich
m.in. w Akademii Morskiej, w Centrum Eureka,
w innych pracowniach ZUT i US, a tak¿e w Cen-
trum Treningowym Vulcan, na ¿aglowcu „Kapi-
tan Borchardt”, i w Centrum ¯eglarskim (wiêcej
na szkolajungow.pl, i na centrumnauki.eu).

Przysz³oœæ poka¿e, czy spoœród dzisiejszych jun-
gów bêd¹ kiedyœ  stoczniowcy, rybacy, ¿eglarze,
marynarze – kapitanowie lub mechanicy okrêto-
wi, ludzie spod znaku kotwicy albo œruby okrê-
towej, ludzie morza – morskiego Szczecina i mor-
skiej Polski…

 Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ̄ eglarskiej „Morze przygody

– z wiatrem w ¿aglach”
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2020 Rokiem Zaœlubin Polski

z morzem w Pucku
Sejm przyj¹³ odpowiedni¹  uchwa³ê 16.10.2019

„100-lecie zaœlubin Polski z morzem to doskona³a
okazja, by dokonaæ oceny, czy dobrze zagospodaro-
waliœmy przestrzeñ wolnoœci uzyskanej na mocy Trak-
tatu Wersalskiego” – g³osi przyjêta w œrodê przez
Sejm uchwa³a ws. ustanowienia roku 2020 „Rokiem
Zaœlubin Polski z morzem w Pucku” .

Przypomniano w uchwale, ¿e 10 lutego 2020 r.
bêdziemy obchodziæ 100-lecie historycznych za-
œlubin Polski z morzem, których dokona³ w Puc-
ku genera³ Józef Haller. „W³adze Rzeczypospoli-
tej Polskiej nada³y zaœlubinom Polski z morzem
wielk¹ rangê. Genera³owi Józefowi Hallerowi to-
warzyszy³a 20-osobowa delegacja Sejmu oraz
przedstawiciele rz¹du, w tym wicepremier Win-
centy Witos, minister spraw wewnêtrznych Stani-
s³aw Wojciechowski, wojewoda pomorski Maciej
Rataj, kontradmira³ Kazimierz Porêbski, dyplo-
maci i licznie zgromadzeni mieszkañcy Pomorza,
w tym Kaszubi” – napisano.

„Teraz wolne przed nami œwiaty i wolne kraje.
¯eglarz polski bêdzie móg³ dzisiaj wszêdzie dotrzeæ
pod znakiem Bia³ego Or³a, ca³y œwiat stoi mu otwo-
rem” – powiedzia³ podczas tego dziejowego wy-
darzenia genera³ Haller, cytowany w uchwale. Pod-
kreœlono w niej, ¿e „Jubileusz jest doskona³¹
okazj¹, by dokonaæ oceny, czy dobrze zagospoda-
rowaliœmy przestrzeñ wolnoœci uzyskanej na mocy
Traktatu Wersalskiego gwarantuj¹cego Polsce
powrót nad Ba³tyk. W konsekwencji Polska zbu-
dowa³a nowoczesny port morski i miasto Gdynia.
Umo¿liwi³o to szybki rozwój handlu morskiego,
wp³ynê³o na pozycjê gospodarcz¹ i wzmacnia³o
niepodleg³oœæ II Rzeczypospolitej. W celu podkre-
œlenia rangi tej rocznicy i znaczenia symbolicz-
nych zaœlubin Polski z Ba³tykiem Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej ustanawia rok 2020 Rokiem Za-
œlubin Polski z Morzem w Pucku” – czytamy.

Za uchwa³¹ g³osowa³o 425 pos³ów, 11 by³o
przeciwko, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu.

Ÿród³o: PAP, fot. wikipedia.org

 Mali marynarze Macaja
Œlubowali w Dniu Patrona

„Œlubujemy…” – byæ dobrymi uczniami, a mo¿e
kiedyœ prawdziwymi ludŸmi morza, jak ich Patron
kpt.¿.w. Konstanty Maciejewicz, legendarny „Ka-
pitan kapitanów”. Coroczne jesienne pasowanie
uczniów klas pierwszych Szko³y Podstawowej nr
56 w Szczecinie, w ramach Dni Patrona, to praw-
dzie œwiêto ca³ej spo³ecznoœci szko³y, a tak¿e ro-
dziców, dziadków i goœci, przyjació³ szko³y i ma-
rynarzy Macaja. Wybrani kandydaci dobrze zdali
trudny egzamin przed srogim obliczem Neptuna i
jego ma³¿onki Salacji, po czym wszyscy otrzyma-
li marynarskie ko³nierzyki – z r¹k „kapitana” szko-
³y dyrektor Bo¿eny Wojtkiewicz, i goœci, m.in. JM
Rektora AM prof. kpt.¿.w. Wojciecha Œl¹czki, i
Wies³awa Seidlera, emerytowanego pomys³odaw-
cy i wieloletniego koordynatora Szczeciñskiego
Programu Edukacji Morskiej. Wspólne zdjêcia
ka¿dej z klas pierwszych  zakoñczy³y uroczystoœæ.
Teraz m³odzi „marynarze Maciejewicza” p³yn¹
dalej, po morskie przygody, wiedzê, morskie i
¿eglarskie dyplomy, kariery zawodowe…

       Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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„POEZJA
W OBRAZACH”

Szczecin 2019 r.
Na tegoroczny konkurs wp³ynê³o 59 prac plastycz-

nych z 9 placówek. Komisja w sk³adzie – Mariola Gro-
chowska (przewodnicz¹ca), Bogumi³a KuŸnicka i Ewa
Karasiñska – nagrodzi³a, wyró¿ni³a oraz zakwalifiko-
wa³a do wystawy pokonkursowej nastêpuj¹ce prace:

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Jesienny pokaz modeli organizowany przez Pa³acow¹
Pracowniê Modelarstwa – 6 paŸdziernika 2019 r.
– fot. Monika Wilczyñska.
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Tysiêczna Leœna Sobota – 28 wrzeœnia 2019 r.
– fot. Krzysztof Szyd³owski.
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