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Cele programu

Cel ogólny- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez różne formy kontaktu 
z przyrodą.

Cele szczegółowe:

- stwarzanie okazji do przekazywania wychowankom wiedzy 
przyrodniczej,

- organizowanie kontaktów z przyrodą ożywioną,

- rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania  
i tworzenia,

- uwrażliwianie na piękno przyrody,

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otoczenie przyrodnicze,

- wyrabianie postawy dbałości o czystość środowiska przyrodniczego,

- korzystanie z zasobów przyrodniczych.



Założenia programowe

• Programem objęci byli wychowankowie III zespołu      

rewalidacyjno- wychowawczego (pięcioro dzieci w wieku 

8-13 lat).

• Program dostosowany był do możliwości 

poszczególnych wychowanków.

• Program zakładał współpracę z ze sklepem 

zoologicznym.

• Program zakładał współpracę z domem rodzinnym 

wychowanka.

• Program realizowany był w roku szkolnym 2011/2012.



Obszary tematyczne
Lato Jesień Zima Wiosna

Obcowanie z 

naturą.

Obcowanie z 

naturą.

Nadeszła zima. Przyroda budzi się 

ze snu zimowego.

Kwiaty na łące i w 

ogrodzie.

Dary jesieni. Pomagamy ptakom 

przetrwać zimę.

Pierwsze wiosenne 

kwiaty.

Plony naszych 

sadów i ogrodów.

Poznajemy miejsca 

w otoczeniu 

przyrodniczym-

park, las.

Choinka. Obcowanie z 

naturą.

Zakładamy i 

prowadzimy 

hodowlę ryb 

akwariowych.

Szaruga jesienna. Obcowanie z 

naturą- śnieg i lód.

Siejemy i sadzimy 

rośliny.

Prowadzimy 

kalendarz pogody.

Dbamy o zdrowie 

jesienią.

Dbamy o zdrowie 

zimą.

Pielęgnujemy 

rośliny doniczkowe.

Prowadzimy 

hodowlę ryb 

akwariowych.

Prowadzimy 

hodowlę ryb 

akwariowych.

Prowadzimy 

hodowlę ryb 

akwariowych.

Prowadzimy 

kalendarz pogody.

Prowadzimy 

kalendarz pogody.

Prowadzimy 

kalendarz pogody.



Lato



Poznają miejsca w otoczeniu przyrodniczym-

ogródki działkowe, łąka.



Poznają plony naszych sadów.



Poznają plony ogrodów.



Poznają kwiaty



Ubierają się stosownie do pogody.



Poznają różne zwierzęta hodowlane.



Zakładają akwarium.



Opiekują się rybkami.



Jesień



Poznają miejsca w otoczeniu przyrodniczym-

park



Poznają miejsca w otoczeniu przyrodniczym- las



Obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie.



Zbierają dary jesieni.



Zima



Prowadzą doświadczenia.



Wielkie odśnieżanie!



Wykonują choinkę świąteczną na konkurs.



Opiekują się drzewkiem w okresie świąt. 



Uczą się troszczyć się o ptaki.



Wiosna



Witają wiosnę.



Prowadzą obserwacje



Poznają pierwsze wiosenne kwiaty



Sieją rzeżuchę



Prowadzą hodowlę rzeżuchy



Poznają nowe zwierzęta w salonie zoologicznym



Robią zakupy w sklepie ogrodniczym



Dbają o kącik przyrodniczy



Sieją i sadzą kwiaty



Wdrożony przeze mnie program własny „Przyroda i my” wpłynął 
pozytywnie na wychowanków oraz przyczynił się do zwiększenia 
efektywności i atrakcyjności zajęć. 

Zaobserwowałam:

• wzrost zainteresowania wychowanków otoczeniem przyrodniczym,

• większą chęć przebywania dzieci na łonie natury,

• chęć uczestniczenia w zajęciach praktycznych z elementami 
doświadczania, badania,

• większą dyscyplinę na zajęciach,

• wzrost zaangażowania rodziców w realizację programu,

• zainteresowanie zajęciami innych podopiecznych placówki.

Wychowankowie:

• Poszerzyli zasób słownika związanego z tematyką przyrodnicza, 

• Bliżej poznali różne miejsca w otoczeniu przyrodniczym,

• Uczyli się dbałości i bycia odpowiedzialnym za innych (zwierzęta, 
rośliny).


