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Wstęp: 

„3 stany skupienia” to program własny opracowany z myślą o dzieciach 4- oraz 5-

letnich uczęszczających do przedszkola oraz uczniach Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- 

Wychowawczego PSONI w Tychach. Jego celem jest integracja dwóch różnych środowisk. 

Dzięki działaniom prowadzonym w ramach programu dzieci z niepełnosprawnościami będą 

mogły pełniej uczestniczyć w życiu społecznym, natomiast dzieci pełnosprawne będą mogły 

uczyć się szacunku, wytrwałości, umiejętności pokonywania trudności życia codziennego, 

tolerancji, akceptacji, wrażliwości oraz umiejętności współpracy.  

Program „3 stany skupienia” zakłada prowadzenie zajęć z dziedziny fizyki, podczas 

których dzieci będą doświadczać zjawiska zmiany stanu skupienia ciał. Opiera się na 

tworzeniu różnego rodzaju mas plastycznych, doświadczeniach związanych z wodą i gazem, 

ale przede wszystkim na umiejętności nawiązywania relacji z drugim człowiekiem oraz 

gotowości do wspierania mniej sprawnych rówieśników. Wspólna zabawa po każdych 

zajęciach pozwoli również na bliski kontakt dzieci, bez inicjowania aktywności przez 

nauczyciela. 

 

Głównym celem programu jest integracja dzieci pełnosprawnych z dziećmi 

z niepełnosprawnościami oraz wspólne poznawanie właściwości fizycznych substancji 

poprzez doświadczenia związane z ich stanami skupienia. 

Z celu ogólnego wynikają cele szczegółowe, dzięki którym dziecko: 

 wie, że ciała występują w trzech stanach skupienia, 

 rozróżnia zjawiska zmiany stanu skupienia ciał, 

 wie, na czym polega topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, 

 pełniej uczestniczy w życiu społecznym, 

 podejmuje aktywność z pełnosprawnym i niepełnosprawnym rówieśnikiem, 

 dostrzega potrzeby drugiego człowieka. 

 

Metody pracy: 

 czynne (zabawy badawcze, eksperymenty), 

 aktywne (burza mózgów), 

 oglądowe (obserwacja, pokaz), 
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 słowne (wiersze, piosenki, zagadka, rozmowa, dyskusja) 

 

Formy: 

 zbiorowa, 

 grupowa, 

 indywidualna. 

 

Tematyka szczegółowa przedstawia się następująco: 

1. Stan ciekły – spotkanie w OREW (październik 2018), 

2. Stan gazowy – spotkanie w Przedszkolu (grudzień 2018), 

3. Spotkanie Bożonarodzeniowe – w Przedszkolu (styczeń 2019), 

4. Stan stały – spotkanie w OREW (marzec 2019), 

5. 3 stany skupienia – spotkanie w Przedszkolu (maj 2019), 

6. Równolandia – spotkanie w OREW (czerwiec 2019). 

 

Tok zajęć: 

Zajęcia prowadzone w ramach programu „3 stany skupienia” rozpoczną się w październiku 

2018 roku, a zakończą się w czerwcu 2019 roku. Tok zajęć przestawia się następująco: 

1. Wstęp, obejmujący wprowadzenie do tematu – burze mózgów, dyskusje, zagadki, 

wierszyki i piosenki tematyczne, 

2. Zajęcia właściwe – doświadczenia, eksperymenty, 

3. Zajęcia swobodne – zabawy na dywanie wg pomysłów dzieci. 

 

SPOSÓB REALIZACJI 

TEMAT ZAJĘĆ  CELE EDUKACYJNE POMOCE DYDAKTYCZNE 

Stan ciekły  - dziecko uczy się 

rozpoznawać właściwości 

wody różnymi zmysłami, 

- rozwija kreatywność, 

- rozwija motorykę małą,  

Woda - zimna, ciepła, słodka, 

słona, kostki lodu, kolorowe kostki 

lodu, 

Zabawa skoki przez kałuże – miski 

z wodą,  
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- rozwija motorykę dużą Zabawa w łowienie – wędki, 

rybki/statki, 

Balonowe stemple – balony, woda, 

farby, papier 

Praca plastyczna „dmuchanie przez 

słomkę” – słomki, farby, papier 

 

Stan gazowy - dziecko uczy się 

rozpoznawać właściwości 

gazów różnymi zmysłami, 

- rozwija kreatywność, 

- uczy się 

eksperymentować 

Eksperyment z butelką i balonem – 

butelka, balon; 

Gaszenie świeczki gazem – świeca, 

zapałki; 

Gaz widzialny i niewidzialny – 

balony, hel, perfumy, odświeżacze 

powietrza, suszarka do włosów 

Spotkanie 

Bożonarodzeniowe 

- dziecko przygotowuje się 

do występu dla swoich 

rówieśników, 

- występuje w roli aktora, 

- występuje w roli widza, 

- integruje się 

z rówieśnikami 

Akcesoria do przedstawienia 

Bożonarodzeniowego, gitara, 

nagrania kolęd 

Stan stały - dziecko tworzy różnego 

rodzaju masy, 

- uczy się 

eksperymentować, 

- dostrzega skutki 

mieszania składników 

mas, 

- uczy się kreatywności;  

Masa solna – sól, mąka, woda; 

Masa kukurydziana („sucha 

porcelana”) – mąka kukurydziana, 

oliwka, soda, klej wikol; 

Piankolina, 

Masa gumowa – mąka, płyn do 

prania; 

Ciecz nienewtonowska – woda, 
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- rozwija motorykę małą;  

- rozwija zmysł dotyku; 

- próbuje wyciągać 

wnioski 

mąka ziemniaczana; brokaty, 

barwniki spożywcze 

3 stany skupienia - dziecko przypomina 

sobie i porządkuje 

wiadomości o trzech 

stanach skupienia, 

- doświadcza zjawiska 

topnienia, krzepnięcia, 

parowania, skraplania  

- próbuje formułować 

wnioski, 

- dokonuje oceny 

własnych działań 

Lód, miski, woda, garnek, 

pokrywka, kuchenka, zapałki. 

Równolandia - dziecko integruje się 

z rówieśnikami, 

- dostrzega potrzeby 

innych, 

- czuje się ważne 

i potrzebne. 

Festyn przygotowany przez 

pracowników OREW. 

 

Ewaluacja programu: 

 Obserwacja dzieci w trakcie prowadzonych zajęć oraz wspólnych zabaw dowolnych, 

 Sporządzenie pisemnego sprawozdania, z którym zostanie zapoznana Dyrekcja oraz 

Rada Pedagogiczna. 

 


