
Czego nauczymy się w listopadzie w „Jagódkach” 

 

Tematy kompleksowe  

1. Nasza mała ojczyzna  

2. Mój dom - Polska 

3. Moje hobby 

4. Ulubione zajęcia 

 

W tym miesiącu: 

 Poznamy pojęcie „wolności” 

 Będziemy doskonalili umiejętności wypowiadania się na zadany temat,  

 Poznamy różnego rodzaju domy,  

 poszerzymy doświadczenia językowe, 

 Porozmawiamy na temat niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się 

od osoby dorosłej w mieście, 

 Poznamy określenia opisujące wysokość różnych budynków i 

przedmiotów, posłużymy się określeniami „wysoki – niski”, 

 Będziemy rozwijali umiejętności matematyczne,  

 Poznamy dźwięki o różnej wysokości,  

 Poznamy wybrane urządzenia elektryczne, 

 Porozmawiamy na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń 

elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu, 

 Poznamy nazwę stolicy Polski i jej symbole,  

 Poznamy różne krajobrazy występujące w Polsce, 

 Poznamy polskie symbole narodowe (godło, flaga, hymn),  

 Będziemy doskonalili umiejętności działania według instrukcji słownej,  

 Poznamy wartości „kreatywności”,  

 Będziemy rozwijali wyobraźnię,  

 Poszerzymy wiedzę na temat zwierząt domowych,  

 Będziemy rozwijali  pamięć słuchową, 



 Poznamy psie  zachowania i nawyki oraz sposoby właściwej opieki nad 

psem,  

 Będziemy rozwijali umiejętności liczenia w zakresie 1–4, 

 Porozmawiamy na temat odpowiedzialności za posiadane w domu 

zwierzę, 

 Poznamy wybrane wiadomości na temat kotów,  

 Będziemy  pomagali sobie nawzajem podczas wykonywania zadań, 

 Poznamy otaczającą rzeczywistość poprzez działania własne, 

 Będziemy poznali cechy wiatru, 

 Będziemy rozwijali spostrzegawczość wzrokową i słuchową,  

 Zapoznamy się z pojęciem „rytmu” w matematyce,   

 Będziemy przestrzegali zasad kodeksu grupy, a w szczególności do 

zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych, 

 Poznamy różnego rodzaju deszczu i sposobów jego naśladowania, 

 Poznamy wygląd i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

piosenka pt. „ Dwa kocury” sł. i muz. Joanna 

Bernat 

 

I. Były sobie dwa kocury, 

Jeden szary, drugi bury. 

Ostre zęby i pazury 

miały obydwa.  

Aaaa…aaa… 

Cicho sza! 

 

II. Śpią kocury na kanapie, 

Jeden sapie, drugi chrapie, 

ale gdy się zbudzą, 

uciekaj- a kysz! 

Bo jak skoczą w lewo, w prawo, 

każdy złapie sobie mysz! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

wiersz pt. „Syrenka” J. 

Laskowski 

 

    Stoi Syrenka nad Wisłą, 

słońce w jej oczach zabłysło. 

Warszawskie dzieci tu przyszły, 

stanęły na brzegu Wisły. 

Kiwają Syrenie ręką: 

„Jakże się miewasz, Syrenko?” 

 


