
 INNOWACJA "Przyrodnicze królestwo" 

 

              Świat przyrodniczy jest niezwykle interesujący, a jego przedstawiciele wyjątkowi. W 
„Przyrodniczym Królestwie” mamy okazję poznać rośliny, lasy, grzyby, owady, ptaki, zwierzęta. Niektóre 

stworzenia są do siebie podobne, inne natomiast się różnią. Jedne mamy możliwość spotkać w codziennym 
życiu, inne ujrzymy w zoo. Wiele poznamy jedynie dzięki fotografiom, publikacjom książkowym czy filmom 

przyrodniczym. 

Dzięki mojemu programowi dzieci będą miały okazję poznać królestwo zwierząt min.: zwierzęta 
niebezpieczne, wodne, płazy, gady, ssaki, a obecność człowieka wywiera wszędzie szkodliwy wpływ na 
życie dzikich zwierząt. Niekorzystne efekty ingerencji ludzkiej w przyrodzie możemy jednak zmniejszyć 

planując z rozmysłem nasze codzienne czynności i pomagając naturze np. dokarmiać ptaki. W Polsce żyje 
aż 450 gatunków ptaków, owady, które doskonale są przystosowane do życia nieomal  w każdych 

warunkach. Bardzo szybko mogą też zaadoptować się w środowisku, które gwałtownie się zmienia. 

               Królestwo roślin, które wykazuje zdumiewająca różnorodność zaliczymy: mikroskopijne bakterie 
(niektóre szkodliwe, inne potrzebne człowiekowi) i rośliny, które potrafimy zidentyfikować na pierwszy rzut 
oka. Świat jest pełen dziwnych gatunków roślin. Niektóre z nich mogą być uprawiane w naszych ogrodach. 

Aby zrozumieć świat roślin, trzeba uświadomić sobie, jak ważną rolę odgrywają one w naszym życiu. 

Grzyby, które są wszędzie wokół nas, niektóre z nich uważa się za specjały kulinarne, niektóre są źródłem 
ratującym życie leków, a inne mogą niszczyć zbiory, a jeszcze inne są śmiertelnie trujące. Chociażby z tego 

względu zadziwiający świat grzybów wart jest głębszego poznania.                      

Wszystkie organizmy potrzebują energii, która podtrzymuje ich życie. Energię tę wykorzystują organizmy w 
podstawowych procesach życiowych, jak wzrost i rozmnażanie, a także w ruchu: biegu, skokach i locie. 
Obfitość pokarmu i względne bezpieczeństwo daje życie wśród drzew, które jest bardzo atrakcyjne dla 

zwierząt. 

Z tego powodu ważną funkcje pełnią lasy.  

               Myślę, że warto wprowadzać dzieci w „Przyrodnicze Królestwo”. Przybliżyłam krótko tylko niektóre 
tematy, które są ciekawe i warto wprowadzać je w codziennej pracy ze swoimi wychowankami. W dalszej 
części mojego programu przedstawiłam proponowana tematykę cyklicznych zajęć oraz harmonogram, który 
zawsze warto urozmaicać. 

  

  

  

Cele główne: 

- rozbudzanie potrzeby kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym 

- kształtowanie postaw proekologicznych 

- zapoznanie z życiem zwierząt i roślin w różnych środowiskach przyrodniczych 

  

Cele szczegółowe (dziecko): 

- zna nazwy niektórych ptaków żyjących w mieście, na wsi, lasach, polach i łąkach, 

- zna zwierzęta różnych środowisk np. naszych lasów, lądowych, morskich itd., 

- wie jak rozróżniać gatunki drzew i ptaków, 

- zna nazwy drzew, ich owoce, budowę, 

- zna niektóre grzyby jadalne i trujące, wie, że samodzielnie nie można ich zrywać i jeść, 

- zna nazwy niektórych kwiatów i roślin z różnych środowisk przyrodniczych, 

- sadzi rośliny w różnych porach roku, dba o nie min. podlewa, obrywa zeschnięte kwiatostany, obserwuje 
kolejne etapy jej wzrostu i przekwitania, 



- wspólnie z nauczycielem tworzy kącik przyrody np. tworzy zielnik z nasion, wzbogaca kącik o dary 
przynoszonych w różnych porach roku, 

- wie na czym polega praca leśnika, 

- szanuje przyrodę, wie jak należy zachowywać się na łonie natury np. zachowuje się cicho w lesie, nie 
śmieci, nie zrywa roślin itp. 

  

Podstawa programowa: 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych: 

3) Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich. 
  

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt: 

1) Wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w 
lesie. 

2) Wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i 
wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność). 

3) Potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki 
sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę. 

  

 


