
 

 

Tematyka: 

1. Dbamy o bezpieczeństwo 

2. Kochamy Cię, Polsko! 

3. Deszczem malowane 

4.  Nasze emocje 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
W listopadzie: 

 Przypomnimy i poznamy zasady bezpiecznego zachowania w domu, na ulicy, w podróży 

 Będziemy obserwować listopadową pogodę, poznamy dźwięki jesieni (szum wiatru, 

deszczu, liści) 

 Poszerzymy doświadczenia plastyczne poprzez malowanie tłustymi pastelami 

 Będziemy kształtować nawyki prozdrowotne, myć ręce przed jedzeniem, przed 

czynnościami kulinarnymi 

 Będziemy współdziałać z kolegami w grupie, uważnie słuchać ich wypowiedzi 

 Przypomnimy symbole narodowe, poznamy nazwę obecnej i historycznej stolicy Polski 

 Poznamy słowa hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego” 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych, podczas działań 

konstrukcyjnych oraz badawczych  

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Będziemy utrwalać „magiczne słowa”- proszę, dziękuję, przepraszam wobec koleżanek 

i kolegów 

 Poznamy kolejność etapów powstawania książki  

 Nazwiemy emocje swoje oraz bohaterów opowiadań i książek 

 Poznamy litery: „D, d”, „K, k”, „U, u” 

 Będziemy kontynuować zasady dobrego funkcjonowania w grupie 

 Poznamy i utrwalimy swój adres zamieszkania. Poznamy zasady bezpiecznego 

posługiwania się adresem 

 Będziemy dzielić wyrazy na sylaby, głoski. Ułożymy wyrazy z poznanych liter 

 Będziemy klasyfikować przedmioty wg cech jakościowych: przeznaczenia, wielkości, 

kształtu, koloru. Policzymy do 10 i więcej. Będziemy kształtować pojęcie liczby „4” oraz 

„5”. Poznamy znak matematyczny „=” 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Będziemy pełnić obowiązki dyżurnego – rozdawanie sztućców i talerzy do posiłków 

Utrwalimy strony (lewa, prawa), po której stronie kładziemy łyżki, widelce oraz noże 

 Pobawimy się i poćwiczymy na sali SI – zabawy z utrwaleniem: „w lewo, w prawo, do 

przodu, do tyłu” 



 

 

 

Nauczymy się wiersza Marcina Brykczyńskiego pt. 

 

 

 

Polska 

 
 

Polska to słowa,  

którymi mama nas woła. 

Polska to wiedza, 

którą co dzień daje nam szkoła. 

Polska to ziemia, 

 na której mieszkać nam przyszło. 

Polska to dzieje 

kraju nad Odrą i Wisłą. 

Polska to pieśni, 

nasze zwyczaje i święta. 

Polska to nasze myśli, 

nasze marzenia i sny. 

Czym jest Polska? 

Polska to MY! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nauczymy się piosenki: 

 

 „Piosenka o zimowym śnie”  
 

 

Jeżyk zwinął się w kuleczkę, 

smacznie sobie śpi. 

Przykrył się kołderką z liści, 

wiosna mu się śni. 

Ref. La, la, li, li, śpij, jeżyku, śpij, 

      la, la, li, li, o wiosence śnij. 

 

Wiewióreczka w dziupli swojej 

smacznie sobie śpi. 

Nazbierała garść orzechów, 

wiosna jej się śni. 

Ref. La, la, li, li, śpij, wiewiórko, śpij, 

      la, la, li, li, o wiosence śnij. 

 

Miś kudłaty w swej jaskini 

smacznie sobie śpi. 

Zjadł już miód i pochrapuje, 

wiosna mu się śni. 

Ref. La, la, li, li, śpij, misiaczku, śpij, 

      la, la, li, li, o wiosence śnij. 

 

Śpią zwierzątka w swoich domach, 

miłe mają sny. 

Śpią cichutko i spokojnie, 

zaśnij więc i ty. 

Ref. La, la, li, li, śpij, kochanie, śpij, 

      la, la, li, li, o wiosence śnij. 


