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https://www.przedszkoleprzystadionie.pl/single-post/2015/11/16/Żabki-tańczą-Jesienne-chachacha  

 

Moja rodzina 

05-09.11.2018r 

Cele: 

 Wysłuchamy opowiadania, które ma na celu wzmocnienie więzi 

uczuciowej z rodziną. 
 Będziemy śpiewać piosenkę pt. „Moja rodzina” oraz kształtować 

poczucie rytmu. 

 Wykonamy dla naszych rodziców piękną ramkę na zdjęcie rodzinne. 

 Poznamy sposoby pomagania naszym rodzicom. 

 Nauczymy się jak porządkować i układać nasze ubrania. 

 Dzięki zabawom i piosenkom będziemy rozwijać przywiązanie do 

tradycji i wartości rodzinnych.  

https://wystarczymniej.blogspot.com/2012/04/rodzina-postawi-na-swoim.html  

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTi4TzoMLeAhVSK1AKHTeoDi4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.przedszkoleprzystadionie.pl/blog/date/2015-11/page/1&psig=AOvVaw0U1MFvXLwuOfN7Rfn04DOv&ust=1541679230430648
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK55jBo8LeAhXNL1AKHdPxATUQjRx6BAgBEAU&url=https://wystarczy-mniej.blogspot.com/2012/04/rodzina-postawi-na-swoim.html&psig=AOvVaw0x8qXATOYJJ4tOA2Ni8JeP&ust=1541679929486924
https://www.przedszkoleprzystadionie.pl/single-post/2015/11/16/Żabki-tańczą-Jesienne-chachacha
https://wystarczymniej.blogspot.com/2012/04/rodzina-postawi-na-swoim.html


Mój dom 

12.11 – 16.11.2018 

 
https://i.pinimg.com/736x/03/22/c4/0322c48941ca95ef3d43554a4be2fefc--house-illustration-mirdinara-illustration.jpg 

 

Cele: 

 

 Dowiemy się, gdzie mieszkają niektóre zwierzęta 

 Będziemy się wspólnie bawić przy piosence B. Forma 

„Przyjaciel” 

 Omówimy znaczenie słowa przyjaciel 

 Będziemy się bawić w ogrodach liczbowych Willy’ego 

 Utrwalimy znajomość figur geometrycznych 

 Poznamy nazwy pomieszczeń występujących w domu i 

pobawimy się w architektów wnętrz 

 Porozmawiamy na temat naszych rodzin na podstawie 

wiersza B. Forma „Moja rodzina” 

 



 

B. Forma „Przyjaciel” 

 

 
https://cdn.xl.thumbs.canstockphoto.pl/pies-clipart_csp20360411.jpg 

I. Mam małego psa Mops na imię ma, Ma swój kocyk, ma 

miseczkę I niegrzeczny jest troszeczkę 

 

Ref. Przyjaciela mam, przyjaciela mam, Chodzę z nim na spacer 

i nie jestem sam.  

II. Kiedy prószy śnieg, Kiedy pada deszcz, W parku miło czas 

spędzamy Po alejkach wciąż biegamy  

Ref. Przyjaciela mam, przyjaciela mam, Chodzę z nim na spacer 

i nie jestem sam. 

 

 

 

 



Moje prawa i obowiązki 

19-23.11.2018r 

 

http://sp58katowice.pl/index.php/o-szkole/nauczyciele/prawa-dziecka  

 

Cele: 

 Kształtowanie u dzieci 

świadomości posiadania 

praw i obowiązków, na 

podstawie opowiadania 

„Prawa i obowiązki” E. 

Stadtmuller. 

 Będziemy rozwijać 

umiejętność segregowania 

poprzez takie zabawy jak: 

Zmywarka, Kelner, Zanieść 

na miejsce oraz Porządki w 

szatni. 

 Wykonamy grupową prace 

plastyczną pt. „Nasze 

obowiązki” w postaci 

komiksu. 

 Będziemy śpiewać piosenkę 

pt. „Lubię pomagać”. 

 Będziemy dbać o naszą 

kondycję poprzez zabawy 

ruchowe na Sali 

gimnastycznej. 

 
http://sp4leczna.pl/op/prawa-dziecka/  
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Moje zdrowie i bezpieczeństwo 

26.11 – 30.11.2018 

 
https://i.pinimg.com/736x/7c/9e/07/7c9e070d0bb9e97b98cc401b6b873f50.jpg 

Cele: 

 

 Ustalimy zasady bezpieczeństwa w trakcie jazdy na 

rowerze 

 Utrwalimy sobie znajomość numeru alarmowego 112 

 Będziemy śpiewać piosenkę B. Forma „W zdrowym ciele 

zdrowy duch” 

 Będziemy świętować Dzień Pluszowego Misia 

 Poznamy zabawy matematyczne z misiami 

 Wykonamy pracę plastyczną pod tytułem „Dbamy o 

zdrowie” 

 Będziemy nazywać swoje emocje 

 



B. Forma „W zdrowym ciele zdrowy duch”  

https://www.sztafeta.pl/zdrowym-ciele-zdrowy-duch/ 

Dbam o swoje zdrowie, jeżdżę na rowerze, lubię też wyprawy z 

tatą na rowerze.  

W zdrowym ciele zdrowy duch - zapamiętaj sobie, dnia każdego 

dbaj o siebie, dobrze radzę tobie.  

Rano gimnastyka, mleko na śniadanie, a warzywa często, jem 

na drugie śniadanie  

W zdrowym ciele zdrowy duch - zapamiętaj sobie, dnia każdego 

dbaj o siebie, dobrze radzę tobie.  

Mam też zdrowe zęby, dokładnie je myję, zawsze mam też 

czyste uszy, włosy szyję.  

W zdrowym ciele zdrowy duch - zapamiętaj sobie, dnia każdego 

dbaj o siebie, dobrze radzę tobie. 

 

 

Opracowały M. Kasperska i J. Trzaska 
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