
 

 

Tematyka: 
1. Listopadowe wspomnienia 

2. Jesienna pogoda 

3. Zwierzęta domowe 

4. Zimno, coraz zimniej 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
W listopadzie: 

 Będziemy prawidłowo nazywać swoich członków rodziny, globalnie czytać wyrazy: 

„mama, tata, brat, siostra” 

 Poznamy wartości odżywcze dyni. Zrobimy sałatkę owocową 

 Będziemy uważnie słuchać utworów literackich i budować dłuższe wypowiedzi 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych i działań 

konstrukcyjnych 

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Będziemy przestrzegać zasad dobrego funkcjonowania w grupie. Będziemy bawić się 

w zgodzie 

 Będziemy doskonalić umiejętność przeliczania w zakresie 1-5. Używanie liczebników 

głównych i porządkowych 

 Poznamy obieg wody w przyrodzie. Znaczenie deszczu dla ludzi, roślin, i zwierząt 

 Poznamy przedmioty codziennego użytku z dawnych czasów i dzisiejszych. Zwrócenie 

uwagi na bezpieczne korzystanie 

 Będziemy kształtować postawę szacunku wobec osób starszych 

 Będziemy kształtować umiejętność dostrzegania swoich mocnych stron 

 Wzbogacimy wiedzę przyrodniczą na temat zwierząt domowych 

 Poznamy zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy. Obserwowanie 

przyrody, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy 

 Będziemy klasyfikować przedmioty wg cech jakościowych: przeznaczenia, wielkości, 

kształtu, koloru 

 Poznamy zwyczaje niektórych leśnych zwierząt i poszerzymy wiadomości przyrodnicze 

 Będziemy kształtować plastyczną wrażliwość na kolory 

 Nauczymy się zginać kartkę wg wzoru i sklejania 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Będziemy kształtować umiejętność szanowania swoich i cudzych zabawek 

 Poćwiczymy i pobawimy się na sali integracji sensorycznej 



 

 

 

 

 

Wysłuchamy wiersza: 

 

Przygotowania do 

zimy 

 

 

Od kilku dni w całym lesie 

Trwa ogromne zamieszanie. 

Wszędzie słychać tupot łapek, 

Szelest trawy, świergotanie. 

Miś przyodział ciepłe futro 

I sen długi mu się marzy. 

Jeż wśród liści dom buduje, 

Chociaż słonko mocno praży. 

 

 

A wiewiórka bez wytchnienia 

Składa w dziupli swej przysmaki. 

Pszczoły niosą nektar w łapkach, 

Odlatują w podróż ptaki. 

Dzik chce najeść się na zapas, 

Ryje w trawie, je żołędzie. 

Wszyscy wiedzą w całym lesie, 

Że niedługo zima będzie. 

 

 

 

 



Nauczymy się piosenki: 

„Kałużowy deszcz” 
 

 

I. Biegać po kałużach to przyjemność duża, 

chlapać się wesoło każde dziecko chce. 

Biegać po kałużach i po deszczach, burzach, 

pryskać wszystkim wkoło to zabawa jest. 

Kto w kaloszach chodzi i jak kaczka brodzi, 

wody się nie boi, dobrze bawi się. 

Gdy będziemy duzi, wtedy do kałuży 

nie będziemy wchodzić – każdy o tym wie. 

 

Ref. Wyjdę sobie na podwórze, 

takie fajne są kałuże, 

kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz. 

 

 

 

II. Dziś na spacer pójdę z tatą 

i w kałuży się pochlapię, 

kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz. 

Kiedy zła pogoda, to niewielka szkoda, 

bo w kałuży woda do zabawy jest. 

A jak deszcz na dworze, mogę w każdej porze, 

gdy kalosze włożę dobrze bawić się. 

Biegać po kałużach to przyjemność duża, 

dzisiaj z nami mama będzie biegać też. 

Mamo, włóż kalosze, a jak cię poproszę, 

pobiegniemy razem, kiedy pada deszcz. 

 

Ref. 
 


