
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Listopad 

TEMATY KOMPLEKSOWE 

1. Jakie są moje obowiązki? (02.11. – 04.11.) 

2. Co powinienem wiedzieć o Polsce? (07.11. – 10.11.) 

3. Jaki jest mój kraj? (14.11 – 18.11.) 

4. Jakie są moje prawa? (21.11 – 25.11)  

5. Co cieszy Mikołaja? (28.11 – 02.12) 

 

● podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak ma na imię tata; 

● nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, 
babcia, dziadek, wujek; 

● pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych; 

● dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny; 

● poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny; 

● zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków; 

● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, 
zabaw ruchowych); 

● poznanie symboli narodowych; 

● zapoznanie z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze; 

● słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością; 

● budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych polskich 
legend; 

● poznawanie praw jakie maja dzieci  

● określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś); 

● poznawanie zabudowy charakterystycznej dla środowiska miejskiego i środowiska 
wiejskiego; 

● rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji; 

● uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: dzień dobry, 
do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam; 

●  „Kodeks przedszkolaka” - utrwalanie zasad obowiązujących w przedszkolu; 

● wdrażanie do słuchania i rozumienia jasnych, zrozumiałych treści i poleceń 
przekazywanych przez nauczyciela; 

● wdrażanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych i samodzielnego korzystania z toalety; 

● spożywanie posiłków –  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się łyżką, widelcem; 

● wdrażanie do utrzymania porządku wokół siebie, wspólne porządkowanie zabawek w sali; 

● dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi; 

● nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie; 

● nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających 
zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i 

zaginanie papieru); 

● przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach; 

● zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne; 

● słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; 

● wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu; 

● wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych 
sytuacjach; 

● rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; 

● powtarzanie krótkich rymowanek; 



● uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek; 

● nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu; 

● rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności poruszania się przy muzyce; 

● rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość; 

● rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni; 

● rozwijanie umiejętności matematycznych; 

● rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem 
liczebników głównych; 

● stosowanie podczas zabaw określeń: długi – krótki, mały – duży; 
 

 

Piosenka Polska to nasz kraj  (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk) 

1. Choć jesteśmy jeszcze mali,  

  zawsze o tym pamiętamy,  

  że nasz kraj to piękna Polska.  

  Bardzo, bardzo ją kochamy.  

 Ref.: Polska to nasz kraj,  

  to ojczyzna nasza.  

  Góry i morze, lasy i pola, 

  i piękne polskie miasta 

2. A na fladze biel i czerwień,  

  w godle dumny orzeł biały.  

  Nasz hymn narodowy znamy 

  i z powagą go śpiewamy.  

 Ref.: Polska to nasz kraj... 

 

Wiersz Katechizm polskiego dziecka (W. Bełza) 

— Kto ty jesteś? 

 — Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

 — Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

 — Między swemi. 

— W jakim kraju? 

 — W polskiej ziemi. 

— Czym ta ziemia? 

 — Mą Ojczyzną. 

— Czym zdobyta? 

 — Krwią i blizną. 

— Czy ją kochasz? 

 — Kocham szczerze. 

— A w co wierzysz? 

 — W Polskę wierzę. (…) 


