
Czego nauczymy się w  listopadzie 

 

Tematy tygodniowe 

1. Listopadowe wspomnienia 

2. Jesienna pogoda 

3. Zwierzęta domowe 

4. Zimno, coraz zimniej 

 

W tym miesiącu: 

 Porozmawiamy o relacjach rodzinnych, udoskonalimy czytanie 

metodą sylabową, poznamy litery M, m jak mapa; 

 Będziemy kształtowali poczucia przynależności do wspólnoty, 

jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie 

określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od; 

 Zastosujemy określenia ilustrujące następstwo czasu: wcześniej, 

później, na początku, następnie, na końcu; poznamy cyfrę i 

liczbę 3; 

 Poszerzymy słownik  czynny o pojęcie drzewo genealogiczne; 

stworzymy drzewo genealogiczne swojej rodziny; 

 Poszerzymy wiedzę dotyczącą obiegowego ruchu ziemi, 

rozwiniemy umiejętności matematyczne poprzez utrwalenie 

przemienności rytmu dzień – noc; 

 Poznamy zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla 

środowiska przyrodniczego;  

 Utrwalimy pojęcia związane ze zmianami pogody w cyklu pór 

roku; 

 Bedziemy rozwijali kompetencje językowe poprzez analizę i 

syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, 

poznamy litery T, t jak termometr; 

 Poznamy  pojęcie prognoza pogody, nauczymy się odczytywania 

i zapisywania obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, 



przećwiczymy umiejętności prezentowania swojej pracy na 

forum grupy; 

 Samodzielne wyszukamy informacji o zwierzętach domowych z 

różnych źródeł; poznamy litery D, d na przykładzie wyrazu 

deska; 

 Poszerzymy wiedzę na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, 

płazy, ptaki, ryby);  

 Rozwiniemy umiejętności matematyczne poprzez tworzenie i 

nazywanie zbiorów obiektów; poznamy cyfrę i liczbę 4; 

 Porozmawiamy na temat odpowiedzialności związanej z opieką 

nad zwierzętami domowymi; rozwiniemy kompetencje językowe 

poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze 

zwierzętami domowymi; 

 Będziemy kształtowali wrażliwość i empatie w stosunku do 

zwierząt;  

 Udoskonalimy  umiejętności matematyczne poprzez odtwarzanie 

rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych;  

 Utrwalimy informacje o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach 

(bezpieczeństwo);  

 Będziemy rozwijali kompetencje językowe poprzez analizę i 

syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami 

zasypiającymi na zimę;  

 Poznamy cyfrę i liczbę 5; 

 Utrwalimy informacje o zwierzętach gromadzących zapasy na 

zimę; posłużymy się liczebnikami głównymi i porządkowymi;  

 Poznamy litery Y, y jak w wyrazie buty; 

 Rozpoznamy i nazwiemy ptaki pozostające na zimę w Polsce 

oraz przylatujące do nas podczas zimy;  

 Rozwiniemy umiejętności matematyczne poprzez odczytywanie 

map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; 

rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach;  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jesienna wyliczanka” K. Kulikowska - piosenka 

 

 

 

 

 

 

Deszcz, kalosze, bura chmura, 

Dmucha, chucha, wieje! 

Deszcz, kalosze, bura chmura, 

Kropi, pada, leje! 

Jesienna pogoda daje w kość! 

Jesiennej pogody mamy dość! 

 

 

 

 



 

 

 

 

„Kim jestem”  T. Fiutowska- 

wiersz 

 

 

 

Dla mamy jestem synem, 

dla taty też. 

Dla Ciebie jestem bratem 

- to dobrze wiesz. 

Dla prababci jestem prawnukiem. 

Dla babci i dziadka wnukiem bez „pra” 

Kim jestem dla innych? 

Ha! 

Dla Tomka jesteś kolegą. 

On dla Ciebie też. 

Dlaczego? Nie mówi przecież do mnie kolego. 

No wiesz? 

Dla pani w przedszkolu 

jesteś starszym zuchem… 

Dobrze, że już dla nikogo  

nie jesteś… maluchem.  


