
Założenia wychowawczo- dydaktyczne 

  na miesiąc LISTOPAD  
 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:  

1. TYDZIEŃ 1: NASZA MAŁA OJCZYZNA  

 Spacer po okolicy, 

 Tego w miescie nie spotkasz, 

 Opowiem wam o moim domu. 

 Małe i duże muzyczne podróże. 

 Biało – czerwone symbole narodowe.  

 

2. TYDZIEŃ 2: MÓJ DOM – POLSKA  

 Wspaniała Polska cała! 

 Legendarna Syrenka.  

 Poznaję narodowe symbole.  

 Nad Morzem Bałtyckim 

 

3. TYDZIEŃ 3: MOJĘ HOBBY  

 Misie, niedźwiadki, puchatki. 

 Opowiem wam o misiu. 

 To, co misie lubią najbardziej. 

 Zatańczymy dziaś – ja i miś.  

 Ubranko dla misia.  

 

4. TYDZIEŃ 4: ULUBIONE ZAJĘCIA  

 Ekoludki – dobre krasnoludki. 

 Zabawa w teatr. 

 Nowe Zycie makulatury.  

 Skarby z podwórka. 

 Co ulepimy dziś z plasteliny?  
 

 

 

 
 



PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA: 

DZIECKO ;  

 rozumie poje cie miejsce zamieszkania;  

 rozbudzi zaciekawienie okolicznym środowiskiem; 

 uczy się  wyraz ania szacunku do miejsca zamieszkania;  

 poszerzy dos wiadczenia je  zykowe; 

 rozro z  niania miasta od wsi; 

 uwraz liwia się  na pie  kno wsi ; 

 rozwinie umieje  tnos ci okres lania wielkos  ci i nazw ro z  nych domo  w; 

 rozumie poje cie numer domu; 

 rozumie  potrzebe  znajomos ci adresu zamieszkania;  

 pozna postać polskiego kompozytora Fryderyka Chopina; 

 kształtci umieje  tnos ć słuchania muzyki powaz  nej; 

 uwraz liwia się  na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;  

 pozna dekoracje uz  ywanych podczas s  wia  t patriotycznych;  

 rozumie poje cie kokarda narodowa; 

 kształci postawy szacunku do historii naszego kraju;  

 zdobywa wiedzy o tym, kto to jest patriota; 

 rozbudza  I kształtuje  postawy patriotycznych; 

 odczuwa  dumę z przynalez  nos ci narodowej;  

 pozna   herb Warszawy i legendę o Syrence; 

 kształci  zdolnos ć opowiadania bajek; 

 rozwija zainteresowania legendami o Polsce;  

 przeliczan symbole narodowe; 

 rozpoznaje symbole narodowe; 

 wzbogaci wiedzę społeczno-przyrodniczą;  

 wzbogaci wiedzę na temat morza i jego charakterystycznych cech; 

 kształłci umieje tnos  c  skupiania sie   i wycia  ganie wniosków; 

 rozbudzi  wraz liwos  ci podczas działan  z farbami. 

 

 

WIERSZE I PIOSENKI: 

Polska – to dom – wiersz  

Agata Dziechciarczyk 

POLSKA TO MOJA OJCZYZNA 

POLSKA JEST DOMEM MYM 

JA JESTEM POLAKIEM 

I MIESZKAM W DOMU TYM 

  

NIE WAŻNE CZY DZIEWCZYNĄ 

NIE WAŻNE CZY CHŁOPAKIEM 

MAŁYM CZY DOROSŁYM 

KAŻDY JEST POLAKIEM 

 

https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/


„Rodzina” – zabawa paluszkowa. w trakcie recytacji dzieci pokazują treść na 

palcach (rozpoczynamyod kciuka), dzieci naśladują jego ruchy: 

 

Ten pierwszy to nasz dziadziuś 

A obok – babusia 

Największy to tatuś 

A przy nim mamusia 

A to jest dziecinka mała 

Tralalala, lalala 

A to – moja rączka cała 

Tralalala, lalala... 

 

Deszczyk – piosenka  

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 

 

Lubię iść na / spacer, / 

kiedy deszczyk / pada. / 

Z ogromną ra / dością / 

kalosze za / kładam. / 

Deszczu się nie / boję, / 

gdy mam pele / rynę. 

Ja nie jestem / z cukru, / 

więc się nie roz / płynę. 

Ref.: Deszczyk sobie / pada, / 

kap, kap, / kap, / 

Skaczę przez ka / łuże, / 

chlap, chlap, / chlap. / 

 

„Misiowa rymowanka” E. Bogińska – kształtowanie poprawnej wymowy, nauka 

słow na pamięć, dzielenie wyrazów na sylaby.  

 

Misie Pysie robią skok. 

Raz do przodu, a raz w bok. 

Mama misia chwali dziś: 

Jaki zdolny ten moj miś! 

 



„Chrapu chrap w mroźną zimę” – nauka piosenki. 

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

 

Niedźwiedź zimę przespać musi, 

bo to śpioch ogromny jest. 

Nikt do wstania go nie zmusi, 

choćby wylał morze łez. 

Ref.: Chrapu, chrap, w mroźną zimę, 

chrapu, chrap, pod pierzynę, 

chrapu, chrap, zanurkować 

i do wiosny leżakować. 

Nie wybierze się na narty 

i w hokeja nie chce grać. 

Nie dla misia takie sporty. 

on po prostu musi spać. 

Ref.: Chrapu, chrap… 

„Krasnoludki -Ekoludki” – nauka piosenki, przybliżenie znaczenia słowa 

ekologia. 

sł. i muz. Adrianna Furmanik –Celejewska 

 

Pewnie mi nie uwierzycie, 

lecz ja dobrze znam się na tym. 

Są na świecie krasnoludki. 

Wiem to od mojego taty! 

Ref.: My jesteśmy małe krasnoludki, 

co się nazywają Ekoludki. 

Uśmiechnięty będzie świat, 

gdy zrobimy właśnie tak! 

Co dzień o zwierzątka dbają, 

o te duże i te małe, 

a roślinki podlewają. 

Kto to taki, te krasnale? 

Ref.: My jesteśmy małe krasnoludki… 

Wodę w kranie zakręcimy, 

gdy się niepotrzebnie leje. 

A gdy śmieci wyrzucimy, 

to się Ziemia do nas śmieje! 

Ref.: My jesteśmy małe krasnoludki… 



 

 


