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Program zajęć wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem 

edukacji wczesnoszkolnej. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu  

w zakresie edukacji przyrodniczej. Zajęcia na poziomie interdyscyplinarnym, wykorzystujące wiedzę z 

różnych dziedzin. 

Celem zajęć wyrównawczych jest przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych treści 

w/w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które sprawiają największe problemy uczniom. 

Zajęcia te mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych, wiodących zagadnień 

oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: logicznego myślenia, stosowania 

poznanych reguł, postawy proekologicznej.  

Cele nauczania: 

- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, 

- rozwijanie motywacji do nauki i zdobywania wiedzy, 

- ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach,  

- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań przyrodniczych.  

-kształtowanie umiejętności wykorzystania przyrody w życiu codziennym 

- rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.  

-Zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych. 

- pomoc uczniom w zdobywaniu pewności siebie, poznaniu własnych możliwości; 

- poprawa myślenia kreatywnego, analitycznego, 

- wnioskowania, argumentowania,  

- rozwój kompetencji cyfrowych 

Metody pracy: 

- eksponujące, 

- aktywizujące, poszukujące; 

- praktycznego działania, 

- gier i zabaw. 

Formy pracy: 

- zbiorowa, 

- grupowa, 

- indywidualna. 
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Tematyka zajęć: 

1. Poznajemy środowisko domu i szkoły – wycieczka terenowa. 

2. Higiena i estetyka spożywanych pokarmów, zasady właściwego żywienia. 

3. Co to za owoc i warzywo? Rozpoznawanie owoców i warzyw. 

4. Tajemnica ludzkiego ciała. Kształtowanie schematu własnego ciała. 

5. Podróż multimedialna we wnętrzu ludzkiego ciała. 

6. Świat widziany oczami mikroskopu. Obserwowanie i porównywanie gotowych preparatów 

mikroskopowych. 

7. Świat w kropli wody. Wspólne wykonywanie preparatów mokrych (obserwacja budowy 

komórki roślinnej – skórki cebuli). 

8. Sposoby oszczędzania surowców wtórnych, energii i wody w życiu codziennym. 

9. Sposoby gromadzenia odpadów i wykorzystywanie surowców wtórnych w Polsce. 

10. Parki narodowe ostoją różnorodności biologicznej. Dlaczego człowiek tworzy parki 

narodowe? 

11. Rośliny uprawne i ozdobne w naszej okolicy. 

12. Ukształtowanie powierzchni Polski – główne krainy geograficzne. 

13. Dlaczego pada deszcz i dlaczego liście opadają z drzew. Wyjaśnienie zjawisk przyrodniczych. 

14. Słuchanie odgłosów przyrody. Rozpoznawanie głosów płazów i ptaków. 

15. Rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek przyrodniczych. Rozwijanie wyobraźni i 

twórczego myślenia. 

16. Obserwowanie i wyjaśnianie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku – 

wycieczki. 

17. Rozpoznawanie liści. Tworzenie zielników. 

18. Zakładanie klasowej hodowli roślin. Prowadzenie własnej obserwacji. 

19. Jakie znasz drzewa? Nazwij te drzewa– zabawa. 

20. Naśladujemy zwierzęta, zgadnij, jakie to zwierzę – zabawa ruchowo-dźwiękowa. 

21. Tworzenie kącików ciekawostek przyrodniczych. 

22. Pomagamy zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Ptaki, które spotkasz zimą (prezentacja 

multimedialna). 

23. Las jako: dom, filtr powietrza i surowiec. Ochrona lasów przed zniszczeniem. 

24. Otwieram oczy, nos i ręce – poznaję przyrodę wszystkimi zmysłami. 

25. Tworzenie mapy roślinnej łąki. Spotkanie z mieszkańcami łąki. 


