
 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

LISTOPAD 

JESIENNE NASTROJE (31.10-4.11) 

W pierwszym tygodniu listopada będziemy nazywać zmiany zachodzące 

w przyrodzie późną jesienią  (mgły, intensywne opady deszczu, silny 

wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.). 

Poznamy zjawisko krążenia wody w przyrodzie; poznamy literę I,i; 

poznamy cechy trójkąta - figury geometrycznej. 

POLSKA MOJA OJCZYZNA (7.11-10.11) 

Przypomnimy sobie polskie symbole narodowe; poznamy wygląd 

polskich banknotów; obejrzymy znane atrakcje turystyczne stolicy 

Polski – Warszawy; poznamy sławnych Polaków; wspólnie zaśpiewamy 

Hymn Narodowy; poznamy literę T,t; 

DBAMY O ZDROWIE (14.11-18.11) 

W trzecim tygodniu przypomnimy jak istotny jest zdrowy tryb życia, 

właściwe odżywianie oraz jak kształtować nawyki higieniczne. 

Utrwalimy, jak wygląda piramida żywienia i jak ważne jest aktywne 

spędzanie czasu.  poznamy literę D,d oraz cyfrę 5. 

W MOIM DOMU (21.11-25.11) 

W czwartym tygodniu listopada poznamy potrzeby zwierząt i sposoby 

opieki nad nimi; wyjaśnimy pojęcia „zwierzęta domowe” i poznamy 

przedstawicieli zwierząt domowych; utrwalimy różne sposoby 

otrzymania energii, omówimy znaczenie prądu w gospodarstwie 

domowym; poznamy literę K,k; wprowadzone zostaną znaki: równości, 

mniejszości, większości; poznamy cechy prostokąta - figury 

geometrycznej; 25 listopada będziemy obchodzić Światowy Dzień 

Pluszowego Misia. 

 ŚWIAT SPRZED MILIONÓW LAT (28.11-2.12) 

Poznamy historię powstania węgla i soli kamiennej, będziemy poznawać 

świat dinozaurów, ich wygląd i nazwy; poznamy literę L,l; utrwalimy 

poznane cyfry oraz poznamy cyfrę 6; poza tym30 listopada będziemy 

obchodzić Andrzejki. 

 

PIOSENKA 

Jest takie miejsce 

1.Jest takie miejsce na mapie świata 

gdzie mieszka mama ja , no i tata 

gdzie płynie Wisła 

Gdzie są Mazury 

u góry Bałtyk 

na dole góry 

 

Tu swą wielkością wszystkich zachwyca 

miasto Warszawa - nasza stolica 

a orła zdobi korona 

flaga powiewa Biało-czerwona 

 

Ref. To Polska właśnie 

to moje miejsce 

tutaj mocniej bije mi serce 

to Polska właśnie 

to moje miejsce 

tutaj mocniej bije mi serce 

Polska, Polska, Polska 

 

2. Gdzieś nad wierzbami szumi muzyka 

ta od Szopena, od Fryderyka 

tu , koleżanko oraz kolego 

tak wiele miejsca jest dla każdego 

 

Ref. To Polska właśnie… 

 

3. W tych wielkich miastach 

i małym wioskach 

to nasza wspólna ojczyzna - Polska, 

Polska, Polska… 

 

Ref. To Polska właśnie… 

WIERSZ 

Witaminki 

Hej chłopaki i dziewczynki 

czy Wy znacie witaminki? 

Przed chorobą bronią Was, 

gdy jesienny nadszedł czas. 

Gdy już zimno i szaruga, 

a przed nami zima długa. 

Wtedy tylko witaminy: 

jabłka,gruszki i cytryny. 

Cebula, szczypiór i pomidory, 

groch, pietruszka i zielone pory. 

Dodaj mleko, serek biały 

czyś jest duży, czy też mały. 

Hej chłopaki i dziewczynki 

jedzcie zawsze witaminki. 


