
CZYM BĘDĄ  ZAJMOWAĆ SIĘ MOTYLKI W LISTOPADZIE ? 

 

 

1.  Poznamy naszą  miejscowość: 

- określimy miejsce naszego zamieszkania, nasz region czy jest to 

miasto czy wieś ? 

- zwiedzimy naszą okolicę, odwiedzimy osiedlowy sklep i poznamy tam 

osoby pracujące w pobliżu naszego przedszkola. 

- poznamy sposób budowania  domów na podstawie naszej 

miejscowości  dawniej i współcześnie  

- poprzez, oglądanie rożnych  zdjęć domów poznamy jak są zbudowane 

w różnych  stronach świata.   

  

- nauczymy się wymieniać elementy domu 

-będziemy mieć kontakt z techniką poprzez doświadczenie 

konstrukcyjno-techniczne( budowanie z naturalnych materiałów) 

- będziemy klasyfikować pomieszczenia w domu 

- przy pomocy piosenki   Daj mi rączkę nauczymy się poruszać rytmicznie 



- poprzez tupanie, wyklaskiwanie rytmu rozwiniemy sprawność 

manualną i percepcję wzrokową 

- zabawa  z przekazywaniem kłębka wat, oraz przez odgłosy domu 

pomoże nam w ćwiczeniu ortofonicznym 

 

2. Poznamy urządzenia elektryczne:  

-odwiedzimy przedszkolną kuchnię- zapoznamy się z wybranymi 

urządzeniami elektrycznymi 

-poznamy jak bezpiecznie korzystać  z urządzeń technicznych takich jak: 

telewizora, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo 

- zapoznamy się z różną formą zastosowania techniki w życiu ludzi np.: 

telefonu stacjonarnego, komórkowego, komputera 

- będziemy bawić się z elementami dramy, zapoznamy się z wierszem 

Doroty Gellner w którym będziemy ćwiczyć rozwijanie mowy: 

 „Żelazko” 

Żelazko jest dobre. 
Ma gorące serce. 

Chętnie biega tam i z powrotem 
po ścierce, 

z zapałem prasuje 
bluzki, spódnice, spodnie i koszule, 

biega posłusznie 
po piżamie bo bardzo lubi 
pomagać mojej mamie. 



 

-rozwiniemy sprawności manualne poprzez wykonie telewizorka z 
pudełka po zapałkach oraz wycinanie z papieru kropel deszczu 

3. A deszcz pada i pada:  

- będziemy obserwować  zmiany zachodzące w przyrodzie późną 

jesienią: zjawisk atmosferycznych takich jak: mgły, padającego deszczu, 

obniżającej temperatury, skracającej się długości dnia. 

-zapoznamy się z ilustracjami ruchowymi E. Szelburg-Zarembiny 

Dziadzio Mrok oraz z inscenizacją  utworu D. Gellner Deszczowy Król za 

pomocą sylwet 

- będziemy ćwiczyć graficzne malowanie palcem maczanym w farbie 

- nauczymy się klasyfikować i segregować według wielkości lub koloru 

rozwiązując zagadki 

-pobawimy się kolorami – obserwując zmiany podczas zabawy kolorami 

- poprzez dowolny taniec przy piosence Spacer po dywanie, wykonamy 

proste układy taneczne- będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach 

ruchowych metodą W. Sherbone  



       

      

4. Dbamy o zdrowie:    

  

- nauczymy się  jak dbać o zdrowie, jak ważne jest spożywanie zdrowej 

żywności: warzyw, owoców, mięsa , nabiału, ograniczenie spożywania 

słodyczy, chipsów- wykonamy sami zdrowe kanapki na podwieczorek  

- będziemy rozmawiać jak przezwyciężyć niechęć do nieznanych potraw 

- dowiemy się jak dbać o higienę, jak ważne jest przebywanie na 

świeżym powietrzu, uczestniczenie  w spacerach i zabawach ruchowych 

-  będziemy przezwyciężać obawy przed wizytą u stomatologa 

- nie zabraknie nam gimnastyki, zabawy i ćwiczeń w liczeniu( ile to jest 

o jeden więcej i o jeden mniej) 

- nauczymy się I zwrotki  wiersza J. Koczanowskiej „Gimnastyka” 

 

 



Będzie nam towarzyszył uśmiech i pogoda 

ducha 

 

 

 


