
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Listopad 

Kręgi tematyczne realizowane w listopadzie: 

1. Bezpieczni i rozważni 

2. Polska-nasza Ojczyzna 

3. Preludium deszczowe 

4. Rozpoznajemy emocje 

 

 zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w prostych zabawach konstrukcyjnych; 

 zachęcanie do rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji; 

 kształtowanie umiejętności spokojnego oczekiwania na swoją kolej w trakcie zabaw; 

 podejmowanie prób samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

 nauka rozróżniania pojęć dobra i zła; 

 nauka umiejętności uważnego słuchania wypowiedzi innych; 

 uczenie się, komu można podawać informacje o sobie i swojej rodzinie; 

 nauka właściwego zachowania w określonych miejscach i sytuacjach oraz stosowania 

obowiązujących nakazów i zakazów; 

 wzbogacanie wiedzy nt. bezpieczeństwa w domu, przedszkolu i na ulicy; 

 umuzykalnianie dzieci: śpiewanie piosenek, ilustrowanie słów ruchem; 

 kształtowanie świadomości bycia Polakiem; 

 poznanie hymnu i symboli Polski; 

 utrwalenie nazwy swojego miasta i adresu zamieszkania; 

 słuchanie utworów literackich z uwagą i w skupieniu; 

 wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach plastycznych; 

 nauka poprawnego przeliczania w dostępnym zakresie na materiale konkretnym; 

 zapoznanie dzieci z pojęciem „czasu wolnego”, „drzewo genealogiczne”; 

 rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów znajdujących się w otoczeniu i 

nadawania im znaczeń. 

Piosenka Pan Listopad autor: Ł. Prus 

1.Pan Listopad gra na basie 

Dylu dylu bum 

Na jesiennym graniu zna się 

Trawką dotknął strun. 

 

Ref. Wesoło gra muzyka 

Pada deszcz 



Świerszcz za kominem cyka 

Tańcz, gdy chcesz. 

 

2.Pan Listopad gra na bębnie 

Bara bara bam 

Z deszczem puka równo, pięknie 

Koncert daje nam. 

 

Ref. Wesoło gra muzyka 

Pada deszcz 

Świerszcz za kominem cyka 

Tańcz, gdy chcesz. 

 

3.Pan Listopad gra na flecie 

Fiju, fiju, fiu 

Z liści złotych ma berecik 

A kubraczek z nut. 

Ref. Wesoło gra muzyka 

Pada deszcz 

Świerszcz za kominem cyka 

Tańcz, gdy chcesz. 

 

Wiersz Polska autor: R. Przymus 

Polska - to taka kraina, 

która się w sercu zaczyna. 

Potem jest w myślach blisko, 

w pięknej ziemi nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, 

budujemy, bronimy. 

Polska – Ojczyzna... 

Kraina, która się w sercu zaczyna. 


