
1 

 

 

 

 

Program wspomagający rozwój 

umiejętności manualnych dzieci: 

„Barwy czterech pór roku”.  

 

 

dla dzieci 4 i 5 letnich z Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 18 

przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Radomiu. 

Rok szkolny 2017/2018. 

 

 

 

Opracowanie:  

mgr Marlena Krzepisz-Dąbrowska 

 

 

 

 

 

RADOM 2017r.  

 



2 

 

SPIS TREŚCI 

 

 

1. Wstęp………………………………………………………………3 

2. Cele programu:  ogólny i szczegółowe…………………………...4 

3. Procedury osiągnięcia założonych celów………………………...4 

4. Metody i formy pracy………………………………………….…5 

5. Treści programowe…………………………………………….…5 

6. Przewidywane osiągnięcia uczniów ……………….………….…6 

7. Uwagi o realizacji programu ………………………………….....6 

8. Bibliografia …………………………………………………….…8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Wstęp  

 Dziecko w wieku przedszkolnym nabywa i doskonali wiele nowych umiejętności 

motorycznych. Są one ściśle związane z rozwojem funkcji poznawczych i kompetencji 

społecznych. Przykładem może być fakt, iż utrzymywanie postawy ciała nie zachodzi jakby 

się wydawało automatycznie, lecz jest procesem, w który zaangażowana jest uwaga.  

Prawidłowo rozwijające się dziecko 4-letnie: odwzorowuje linię, koło, kwadrat lub prostokąt  

i krzyży, rysuje po śladzie, rysuje proste szkice tematyczne: dom, misia, auto, konsekwentnie 

posługuje się wybraną ręką, usprawnia samoobsługę (czesze włosy, myje zęby, je, 

samodzielnie łyżką i widelcem. Od dziecka 5-letniego oczekuje się: pełnej samoobsługi – 

samodzielnie ubiera się i rozbiera, zapina i rozpina guziki, niekiedy sznuruje buty. Ponadto 

dziecko tworzy rysunki tematyczne, na których przedstawione elementy mają wiele 

rozpoznawalnych cech, wykonuje podstawowe czynności higieniczne. Wykonuje precyzyjne 

ruchy dłoni (dziecko uruchamia przede wszystkim nadgarstek). U 6-ciolatków występują 

różnice międzypłciowe (dziewczynki mają lepszy poziom graficzny, chłopcy lepiej rzucają do 

celu i łapią piłkę). 

Sprawność rąk w zakresie wykonywania takich czynności, jak: pisanie, rysowanie, wycinanie 

nożyczkami, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików często u dzieci z autyzmem rozwija 

się z opóźnieniem. Może łączyć się to z obniżonym napięciem mięśniowym a także  

z trudnościami w planowaniu ruchów występujących u tych dzieci. Obserwacje dzieci  

z autyzmem w czasie ich zabawy i pracy sprowokowały mnie do opracowania poniższego 

programu, którego głównym celem jest wspomaganie rozwoju umiejętności manualnych 

poprzez różne doświadczenia, zabawy i zajęcia plastyczno-techniczne. 

 

 

 2. Cele programu. 

 

Cel ogólny:  

- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych 

- rozwój umiejętności z zakresu małej motoryki 

- rozwój kreatywności artystycznej 

Cele szczegółowe: 

- dziecko obserwuje przyrodę 
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- dziecko zauważa zmiany w przyrodzie w cyklu czterech pór roku 

- dziecko nazywa i wskazuje charakterystyczne cechy czterech pór roku 

- dziecko rozpoznaje i nazywa wybrane kolory 

- dziecko wykonuje według poleceń i pokazu ruchy rąk, dłoni i palców w czasie zabaw 

ruchowych 

- dziecko manipuluje różnymi materiałami i formuje masy plastyczne wg wzoru 

- dziecko na miarę swoich możliwości wykonuje prace plastyczno-techniczne wybranymi 

technikami używając różnych przyborów i materiałów plastyczno-technicznych 

 

3. Procedury osiągnięcia założonych celów: 

 

 Praca z dziećmi będzie polegała na bezpośredniej obserwacji przyrody w czasie 

spacerów i wycieczek, na polisensorycznym poznawaniu jej wybranych elementów, na 

doświadczaniu i przetwarzaniu naturalnych wytworów. Dzieci będą miały możliwość 

nabywania i rozwijania umiejętności manualnych oraz rozwijanie kreatywności w czasie 

zajęć plastyczno-technicznych wykorzystując różnorodne techniki. Innymi formami pracy 

będą: zagadki zmysłowe, zajęcia w oparciu o metodę „Poranny krąg”, elementy „Metody 

Dobrego Staru”.  

 Praca na temat wybranego koloru będzie polegała na: 

- wyodrębnieniu koloru w przyrodzie 

- odnajdywaniu koloru w najbliższej przestrzeni 

- poznawaniu i przetwarzaniu naturalnych wytworów 

- poznawaniu różnych odcieni koloru 

- wykonywaniu prac plastycznych i technicznych w wybranej kolorystyce wykorzystując 

różne materiały i techniki plastyczno-techniczne (ćwiczenia modelarskie, malarskie, 

rysunkowe, techniczne, samoobsługowe) 

- zabawach ruchowych rozwijających dużą i małą motorykę  

 

4.Metody i formy pracy  

 
Metody:  

 

- obserwacje przyrodnicze, 

- zabawy aktywizujące,  
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- elementy „Porannego kręgu”, 

- elementy „Terapii ręki”, 

- elementy „Metody Dobrego Staru” 

- ekspresja  plastyczna, techniczna 

- wyjścia, wycieczki, sapcery.  

 

Formy: 

 zespołowa 

 indywidualna 

 

5.Treści programowe. 

  

 Treści programowe będą się skupiać wokół zmian zachodzących w przyrodzie w cyklu 

czterech pór roku w powiązaniu z Polskimi tradycjami i zwyczajami. Wybrane kolory 

dominujące w okresie tych pór roku będą pretekstem do rozwijania umiejętności manualnych 

i artystycznych dzieci.   

Lp Tematyka zajęć Wybrane kolory 

Termin realizacji 

Sposób realizacji 

(propozycje) 

1 Słoneczne lato Żółty  

Wrzesień  

- słońce, piasek, słoneczniki; wspominamy lato; 

wycieczka na plażę; rysowanie na piasku 

palcami; zabawy piaskiem; wykonanie 

słoneczników z bibuły, czarnego papieru i 

ziaren słonecznika – formowanie bibuły, 

przyklejanie płatów i ziaren na papierowe koło; 

zabawa ruchowa „Słoneczniki w ogrodzie”; 

wykonanie słońca techniką stemplowania 

dłońmi 

2 Kolorowa jesień Fioletowy 

Październik 

 

 

 

 

– wrzosy, śliwki, astry; wyjście do sklepu 

ogrodniczego i na targ; praca plastyczna – 

wrzosy (zwijanie kulek i wałków z 

bibuły/plasteliny), astry – cięcie papieru w 

paski, przyklejanie pasków na papierowe koło; 

wykonanie ciasta ze śliwkami (krojenie śliwek, 
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Pomarańczowy 

Listopad 

 

 

 

 

 

 

Czerwony  

Grudzień 

wyjmowanie pestek, ucieranie ciasta) 

- jesienne zbiory marchewki i dyni; spadające 

liście; lampiony z dyni; obrazki z krążków 

marchewki lub stempli marchewkowych i 

pomarańczowych liści; wycieczka do parku; 

wielozmysłowe poznawanie warzyw i liści; 

formowanie masy plasteliny w kule i wałki 

(dynie i marchewki); zabawy przy piosence 

„Spadające listki” 

- stołówka dla ptaków – nawlekanie korali 

jarzębiny na nitkę; czapka Mikołaja – 

wyklejanka z czerwonego papieru i waty 

(rwanie papieru); bombki, serduszka, jabłka na 

choinkę – wyciskanie kształtów foremkami w 

masie solnej; malowanie form przestrzennych 

farbami za pomocą pędzla, kwiaty Gwiazdy 

betlejemskiej (wycinanie z kolorowego 

papieru); 

3 Mroźna zima Biały  

Styczeń 

 

 

 

 

 

 

 

Srebrny  

Luty 

 

 

 

 

–wielozmysłowe poznawanie śniegu, płatki 

śniegu z pasków białego papieru (cięcie po linii 

prostej, układania wg wzoru i własnego 

pomysłu), ramka na zdjęcie dla babci i dziadka 

(malowanie białą farbą, przyklejanie ozdób 

filcowych i piankowych), zabawy na śniegu – 

lepienie bałwana, zawody śnieżkami; układanie 

ściany igloo z kostek cukru; rysowanie palcem 

na ryżu; zabawy przy piosence „Płatki śniegu” 

– mróz, wykonanie sopli lodu z folii 

aluminiowej – oklejanie papierowych stożków, 

zwijanie folii w wałki; wyjście na lodowisko; 

wykonanie kostek lodu – nalewanie wody, 

wypychanie kostek, wielozmysłowe 

poznawanie kostek lodu; mroźny obrazek – 
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Niebieski 

Marzec 

sypanie srebrnego brokatu na kartkę 

posmarowaną klejem 

– roztopy, woda; stemplowanie palcami w 

zakresie konturu (chmury, krople); zabawy 

palcowe naśladujące opady o różnym nasileniu; 

zabawy wodą - przelewanie różnymi 

pojemnikami, łyżkami w różne naczynia; 

stymulacja rąk wodą o różnej temperaturze; 

zabawy na basenie 

4 Wiosenne łąki i 

sady 

Zielony 

Kwiecień 

 

 

 

 

Różowy 

Maj 

- trawa, młode listki – polisensoryczne 

poznawanie; zbieranie źdźbeł trawy, listków 

roślin zielnych, ziół w czasie spacerów w 

okolice przedszkola, przyklejanie do kartki za 

pomocą taśmy zebranych okazów – stworzenie 

zielnika; wykonanie sukni wiosennej  

- kwitnące jabłonie, kwiaty na łące, liliowce, 

róże - polisensoryczne poznawanie; wyjście do 

sadu, na łąkę – piknik (zabawy rzutne, skoczne, 

przygotowanie i spożywanie kanapek, 

przekasek); majowe sady – formowanie bibuły 

w wałki i kulki, malowanie farbami dużych 

powierzchni;  

 

 

 

6.Przewidywane osiągnięcia dzieci: 

 

Dziecko, w miarę własnych możliwości psychofizycznych, powinno:  

- zauważać zmiany w przyrodzie z nadejściem nowej pory roku, 

- rozpoznawać i/lub nazywać wybrane kolory w różnych odcieniach, 

- podejmować próby i/lub wykonywać prace plastyczne i techniczne różnymi technikami, z 

proponowanych materiałów, za pomocą różnych narzędzi i przyborów. 
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7. Uwagi o realizacji programu. 

 

 Program adresowany jest do dzieci 4,5 letnich z autyzmem. Jest on zgodny z Podstawą 

programową wychowania przedszkolnego, z Programem Wychowawczym i Programem 

Profilaktyki placówki. Jest on także odpowiedzią na potrzeby dzieci i ich rodziców. Będzie 

realizowany od września do maja roku szkolnego 2017/2018 w V oddziale przedszkolnym.  

  Układ treści programowych ma charakter otwarty, a ilość godzin przeznaczonych na 

realizację danej tematyki zależy od prowadzącego zajęcia oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci. Zajęcia będą prowadzone w naturalnym środowisku przyrodniczym, na placu 

przedszkolnym oraz w sali przedszkolnej. 

 Do realizacji programu będą wykorzystywane pomoce i środki dydaktyczne tj. 

naturalne okazy, książki, sprzęt audiowizualny, przybory szkolne, narzędzia kuchenne, itp.  

 Realizacja treści będzie opierać się na pracy w grupie z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości dzieci. 

 Program będzie ewaluowany w trakcie jego realizacji poprzez obserwacje 

umiejętności dzieci, ich zachowań i emocji, interpretację ich prac i wytworów. Zostanie także 

zastosowana ewaluacja początkowa i końcowa oparta na arkuszu prezentowanych 

umiejętności dziecka (załącznik nr 1), mająca na celu zbadanie skuteczności podjętych 

oddziaływań w drodze do osiągnięcia założonych celów. Arkusz zostanie wypełniony we 

wrześniu i w maju roku szkolnego 2017/2018 na podstawie obserwacji dzieci. Ewaluacja 

podsumowująca będzie polegała: na prezentacji zdjęć i prac wykonanych przez dzieci  

w trakcie zajęć. 

 

8. Bibliografia:  

Bogdanowicz M., „Metoda Dobrego Startu”, WSiP, W-wa 2008 

Cieszyńska J., Korendo M., „Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju 

dziecka od noworodka do 6 roku życia”, Wyd. edukacyjne, Kraków 2007 

Domagalska M., „Odczuwam! Patrzę! Działam!”,JEDNŚĆ, Kielce 2011 

Grafowska B., „Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat”, Petrus 2009  

  
 

 

 

 

 



9 

 

Załącznik 1 

Arkusz obserwacji umiejętności dziecka 

 

Umiejętność wrzesień maj 

samodz. z pom 

słowną 

z pom 

fizyczną 

samodz. z pom 

słowną 

z pom 

fizyczną 

Prawidłowo trzyma nożyczki       

Tnie papier w sieczkę       

Tnie papier po linii prostej       

Prawidłowo chwyta pędzel, 

kredkę 

      

Koloruje w obrębie konturu       

Maluje duże i małe 

powierzchnie farbą 

      

Stempluje za pomocą palców       

Stempluje różnymi stemplami       

Formuje masy plastyczne w 

wałki, kulki, placki 

      

Zwija bibułę w kulki       

Zwija bibułę w sznurek       

Smaruje małe i duże 

powierzchnie klejem w 

sztyfcie 

      

Przykleja elementy z różnych 

materiałów w wyznaczone 

miejsce 

      

Kroi miękkie i półtwarde 

produkty nożem 

      

Rysuje na materiale sypkim 

palcem, patyczkiem wg wzoru 

linie proste, koła, linie faliste 

      

 


