
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – Listopad 

 

Krąg tematyczny: Kraina bezpieczeństwa (31.10 – 4.11.2022 r.) 

 

• wyjaśnienie pojęcia „bezpieczeństwo” 

• wskazywanie sytuacji, w których dziecko czuje się bezpiecznie 

• znajomość zasad bezpieczeństwa 

• znajomość numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w których dziecko powinno je 

zastosować 

• znajomość zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli 

• znajomość wybranych zasad ruchu drogowego, stosowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa 

• doskonalenie umiejętności odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w ruchu 

drogowym 

• doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów 

• utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje 

można podawać 

• znajomość cyfry „4”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie 

 

Krąg tematyczny: Polska naszym domem (7 – 10.11.2022 r.) 

 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych 

treści i odczuwanych emocji 

• wyrażanie emocji odczuwanych pod wpływem muzyki poprzez różne formy wyrazu 

• dostrzeganie znaczenia umiejętności czytania i pisania w życiu codziennym (jako sposób 

oznakowania miejsc oraz czytanie książek) 

• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych 

regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego 

• rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych (godło jako stały element wystroju sali, flagi 

wywieszane z okazji świąt narodowych w przedszkolu, symbole narodowe na strojach sportowców, 

samochodach, wyrobach o charakterze pamiątek narodowych) 

• wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe i wygląd flagi, godła 

• słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem 

właściwej postawy ciała, świadomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy 

• rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych 

• posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z 

punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu (chodzenie pod dyktando) 

• rozumienie i posługiwanie się symbolami graficznymi oznaczającymi kierune 

• zainteresowanie literą „I”, „i” 

• wysłuchiwanie głoski w nagłosie 

 

 

Krąg tematyczny:  Deszczowa muzyka (14 – 18.11.2022 r.) 

 



• rozumienie, jak działa termometr 

• rozpoznawanie i rozróżnianie dźwięków wody 

• przeliczanie i porównywanie symboli pogodowych 

• tworzenie zbiorów 

• wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 

• rozpoznawanie rodzajów deszczu (kapuśniaczek, ulewa, burza) 

• poznanie obrazu graficznego głoski „d” oraz „D” 

• wykazywanie zainteresowania czytaniem 

• zrozumienie właściwości wody, jej stanów skupienia podczas doświadczeń 

• poznanie obrazu graficznego liczby „5” 

• zrozumienie obiegu wody w przyrodzie 

• tworzenie wymyślonych postaci (Pan Nudny, Pan Pomysłowy) 

 

Krąg tematyczny:  W świecie emocji (21 – 25.11.2022 r.) 

 

• ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: 
plastyczną, techniczną, muzyczną 

• wykazywanie otwartości i gotowości do porozumienia się z innymi z wykorzystaniem 

różnych form komunikacji oraz nauka alternatywnych sposobów komunikacji 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia 

• określonych treści i odczuwanych przez postać emocji 

• wyrażanie swoich emocji i rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych 
i pozawerbalnych (tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, 

mimicznych, konstrukcji i modeli) 

• przeliczanie i klasyfikowanie ze względu na rozmiar 

• uczestnictwo w zabawach dydaktycznych i grach utrwalających znajomość liter „K, k" 

 

 

Krąg tematyczny: W świecie teatru  (28.11 – 2.12.2022 r.) 

• poszerzanie aktywności twórczej przez tworzenie scenerii, pacynek 

• rozwijanie wiedzy o teatrze 

• poznanie obrazu graficznego litery "u, U” 

• poszerzanie umiejętności językowych 

• wcielanie się w role, wzbogacanie dzieci o przeżycia w związku z odgrywanymi scenkami 

• rozwijanie pamięci i myślenia dzięki zabawom 

 

 

Piosenka "Magiczne miejsce" 

 

Teatr to jest widownia i scena. 

Niby nic magicznego w tym nie ma, 

aż do chwili, gdy nagle na scenie 

dziwne zacznie się dziać przedstawienie. 

 

Ref.  Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze, 

czarodziejskie jest to, na co patrzę. 

Gdy się tylko podnosi kurtyna, 

to od razu czar działać zaczyna. 

 
2. Każda bajka się staje prawdziwa. 



Gaśnie światło i scena ożywa. 

Wszystko może się zdarzyć na scenie. 

Działa czar, póki trwa przedstawienie. 

 

Ref.  Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze… 

 

3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka. 

A to wszystko nazywa się sztuka. 

Gdy dorosnę, to może tu wrócę, 

żeby zagrać na scenie w tej sztuce. 

 

Ref.  Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze… 

 

Wiersz ,,Jesienny pociąg”  Dorota Gellner 

 

Stoi pociąg  na peronie- 

żółte liście ma w wagonie 

i kasztany, i żołędzie- 

dokąd z nimi jechać będzie? 

  

Rusza pociąg 

sapiąc głośno. 

Już w przedziałach 

grzyby rosną, 

a na półce, 

wśród bagaży, 

leży sobie bukiet z jarzyn. 

  

Pędzi pociąg 

lasem, polem 

pod ogromnym parasolem. 

Zamiast kół kalosze ma, 

za oknami deszcz mu gra. 

O, zatrzymał się na chwilę! 

Ktoś w wagonie drzwi uchylił 

potoczył w naszą stronę 

jabłko duże i czerwone.  

 

 

 


