
WYKAZ PROGRAMÓW ORAZ MATERIAŁÓW  

DO PRACY DLA DZIECI  

W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

➢ REALIZOWANY PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ 

PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO: 

Jolanta Wasilewska- ”Planeta Ziemi” „Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” 

Nr. dopuszczenia/ISBN: 978-83-02-18275-4 

Rok wydania: Wydanie I (2019) WSiP 

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć 

dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: 

fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W programie zostały podane 
przykładowe treści edukacyjne związane z wychowaniem przez wartości. 

Program uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, omawia także 

zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizację pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.  

➢ REALIZOWNE MATERIAŁY DLA DZIECI ZGODNE Z PODSTAWĄ 

PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO: 

„Planeta dzieci”, to cykl materiałów, które zapewniają dzieciom w wieku 
przedszkolnym zrównoważony rozwój i  realizację podstawy programowej: 

  
- wychowanie w duchu wartości, 

- nowoczesna odsłona Metody Dobrego Startu, 

- atrakcyjne zabawy z kodowaniem, 

- przestrzeń nowych możliwości dzięki materiałom multimedialnym 
i aplikacji Multiplaneta.  

➢ „Planeta Dzieci -Kocham, lubię, szanuję”-Trzylatek. Box 

Rok wydania: 2019 WSiP, Pakiet trzylatka zawiera:  

➢ Karty pracy  cz.1 i 2, ISBN978-93-02-18622-6, ISBN978-83-02-18673-8 

➢ Wyprawkę na dobry start:  ISBN 978-83-02-18626-4 

➢ Kodowanie ISBN 978-83-02-18638-7 

➢ Kącik Dobrego startu ISBN: 978-83-02-18621-9 

➢  „Planeta Dzieci”- Czterolatek. Box 

 

 



Rok wydania: 2019 WSiP 

Pakiet Czterolatka zawiera: 

➢ Karty pracy (cz. 1 i 2)-ISBN 978-83-02-18622-6, ISBN 978-83-02-18673-8 

➢ Wyprawkę na Dobry Start: ISBN 978-83-02-18626-4 

➢ Kodowanie-ISBN 978-83-02-18627-1 

 

➢ „Planeta Dzieci- Mądra zabawa wśród przyjaciół” -Pięciolatek. Box 

Rok wydania: 2019 WSiP 

Pakiet pięciolatka zawiera: 

➢ Karty pracy cz. 1,2,3,4 ISBN 978-83-0-18639-4 

➢ Zeszyt grafomotoryczny: ISBN 978-02-18644-8 

➢ Wyprawka na dobry start: ISBN 978-83-02-18645-5 

➢ Litery i cyfry: ISBN 978-83-02-18652-3 

➢ Kodowanie: ISBN 978-83-02-18646-2 

 

➢ „Planeta Dzieci Dobry Start do szkoły” Sześciolatek Box 

 

Rok wydania: 2019r. 

Pakiet sześciolatka zawiera: 

➢ Karty pracy 1,2,3,4- ISBN 978-83-02-18653-0 

➢ Liczenie: ISBN 978-83-02-18659-2 

➢ Czytanie i pisanie: ISBN 978-83-02-18658-5 

➢ Wyprawka na dobry start: ISBN 978-83-02-18660-8 

➢ Kodowanie karty: ISBN 978-83-02-18661-5 
➢ Litery i cyfry –pomoce dla dziecka 

☺☺☺ Kącik Dobrego Startu- zajęcia w oparciu o Metodę Dobrego Startu według 
profesor Marty Bogdanowicz, zostały włączone w pakiety Planeta Dzieci, realizowane w 
tym roku szkolnym. 

METODA DOBREGO STARTU, to metoda, która w założeniu łączy: 

- słuch (pracę z piosenką), 

- ruch (zajęcia ruchowe), 

- wzrok (analizę wzorów), 

- dotyk (wodzenie palcem po śladzie), 

- sprawność manualną (kreślenie wzorów). 

Celem Metody Dobrego Startu jest usprawnienie i integracja narządów słuchu, wzroku 

oraz układu kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie 

ciała i przestrzeni dziecka. Metoda wspiera harmonijny rozwój psychomotoryczny 
dziecka oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania. 



☺☺☺ Zabawy z kodowaniem-  także wpisane w treści programowe materiałów 

realizowanych przez dzieci w tym roku szkolnym 

Treści wspierające rozwój myślenia matematycznego są oparte na koncepcji wczesnej 

matematyzacji, a propozycje zabaw z kodowaniem w przemyślany i uporządkowany 
sposób kształtują umiejętność logicznego myślenia. 

W boksie dla dziecka zawarta jest publikacja Kodowanie – plansza z kratownicą i zestaw 

kartoników do układania. Rewers plansz dziecięcych umożliwia ułożenie dużej planszy z 
kratownicą dowolnej wielkości do wspólnych zabaw na dywanie. 

Materiały realizowane w ramach nauczania j. angielskiego: 

➢ Wesołe Jeżyki:  

English with Little Ant Autorstwa Katarzyny Janiszewskiej- Gold,  

ISBN 978-83-64631-23-8, 

➢ Wesołe Żyrafki:  

Pakiet "Mouse and me!", Level 1 Wyd. Oxford ISBN 978-0-19-482265-7 

➢ Wesołe Zające:    

Pakiet "Mouse and me!", Level 2 Wyd. Oxford: ISBN 978-0-19-482268-8 

➢ Weseli Piraci:  

Pakiet "Mouse and me!", Level 3 Wyd. Oxford ISBN 978-0-19-482271-8 
Autor: Mary Charrington i Charlotte Covill 


