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Tematy kompleksowe realizowane w 

LISTOPADZIE: 

 

1. Moja rodzina. 

Termin realizacji: 31.10-04.11.2022 r. 

 

2. Mój dom. 

Termin realizacji: 07-10.11.2022 r. 

 

3. Moje prawa i obowiązki. 

Termin realizacji: 14-18.11.2022 r. 

 

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo. 

Termin realizacji: 21-25.11.2022 r. 

 

http://www.geocaching.com/


Temat kompleksowy:Moja rodzina. 

Cele główne: 

● nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny, 

● nazywanie czynności wykonywanych przez członków rodziny, próby 

ich naśladowania 

● rozwijanie percepcji słuchowej, 

● rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce, 

● reagowanie na ustalone sygnały, 

● wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie, 

● rozwijanie umiejętności matematycznych, 

● zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami 

swojej rodziny, 

● nauka liczenia na palcach 

● ćwiczenia pamięci - zapamiętywanie prostych wierszy i rymowanek o 

tematyce rodzinnej 

● rozwijanie małej motoryki (ręki) poprzez rysowanie i malowanie z 

wykorzystaniem 

● różnych materiałów i przyborów 

● realizowanie programu “Chronimy Dzieci” 

https://ps81.bialystok.pl/podstrony/konkursy/2018-05-25;RODZINNY_KONKURS_PLASTYCZNY_MOJA_RODZINA/image-20180525134411-

1.png 



Piosenka „Moja mama i mój tata” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk) 

 

I 

To właśnie moja mama, a to mój tata, 

najlepszy chyba duet z całego świata. 

Gdy mama zwykle nami i domem się zajmuje, 

to tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje. 

 

Ref.: 

Rower, pralkę i suszarkę, i zepsuty kran, 

zamek w szafce i szufladce – wszystko zrobi sam. 

Czy się okno nie domyka, czy też skrzypią drzwi, 

tata wszystko to naprawi w mig. 

Tata wszystko to naprawi w mig. 

 

II. 

Więc mama robi obiad, zakupy, pranie, 

i o porządek w domu dba doskonale. 

Upiecze pyszne ciasto i tort udekoruje, 

a tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje. 

 

Ref.: 

Rower, pralkę i suszarkę.... 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: Mój dom. 

Cele główne: 

● zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, 

● zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w 

wyglądzie domów, 

● rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 

● opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki, 

● rozwijanie umiejętności matematycznych, 

● zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu, 

● rozwijanie reakcji na sygnał, 

● rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, 

● rozwijanie sprawności manualnej 

● poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w 

domu 

● poznawanie zagrożeń wynikających z korzystania z urządzeń 

elektrycznych bez zgody rodziców 

● wykorzystywanie figur geometrycznych w zabawach 

matematycznych 

● obserwowanie zjawisk atmosferycznych występujących w 

przyrodzie późną jesienią 

● rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dzieci w j. angielskim 

● rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności wokalnych 

● realizowanie programu “Chronimy Dzieci” 

 

 

 

 



Fragment wiersza I. Salach „Wesoła ulica” 

Na wesołej ulicy Kamil domy liczy, 

Domki malowane, w rządku ustawione. 

Pierwszy domek- daszek ma czerwony, płotkiem 

otoczony. 

W drugim domku, z antenką, jest tylko jedno okienko. 

W żółtym domku, trzecim, dym z komina leci. 

Czwarty dom, wysoki, dotyka dachem obłoków (...). 

 

https://i.pinimg.com/originals/88/98/10/889810e1a0969b9934a73af2894a59a1.jpg 



Temat kompleksowy: Moje prawa i 

obowiązki. 

Cele główne: 

● poznawanie obowiązków poszczególnych członków 

rodziny, 

● zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu 

domowych obowiązków, 

● rozwijanie u dzieci świadomości posiadania praw i 

obowiązków 

● poznawanie i utrwalanie praw i obowiązków dzieci 

● rozwijanie reakcji na ustalone sygnały, 

● rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 

● rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze 

względu na jakość, 

● rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na 

przedmiotach i treściach przekazywanych przez N., 

● doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i 

zapamiętania poleceń; 

● utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków 

dziecka, 

● realizacja programu “Chronimy Dzieci” 



https://www.talentowisko.pl/resizer/?w=960&i=uploads/entries/4866846db7a71db64c0753bb93dfe5e0.jpeg 

 

 



Piosenka „Porządki” (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

I.Lubię czystość, więc porządek 

w swym pokoju zawsze mam; 

książki, misie, samochody, 

każda rzecz swe miejsce ma. 

Ref.:Co dzień rano łóżko ścielę 

i podlewam kwiatki, 

pozamiatam, poodkurzam, 

posprzątam zabawki. 

II.Jak to miło, gdy mój pokój 

od rana czystością lśni; 

nie potrzeba dużo pracy, 

by porządek zawsze był.Ref.:Co dzień rano łóżko...

https://image.freepik.com/darmowe-wektory/dzieci-sprz%C4%85tanie-domu_1308-195.jpg 

 



Temat kompleksowy: Moje zdrowie i 

bezpieczeństwo. 

Cele główne: 

● zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego 

odżywiania, 

● wdrażanie do dbania o własne zdrowie 

● propagowanie zdrowego stylu życia 

● zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i 

spokojnego zachowania się podczas ich 

● brania, 

● poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z 

zażywaniem lekarstw, 

● rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 

● rozwijanie umiejętności wokalnych, 

● rozwijanie sprawności rachunkowych, 

● rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i 

zapamiętywania poleceń, 

● nabywanie sprawności fizycznej, 

● kształtowanie nawyków higienicznych, 

● realizowanie programu “Chronimy Dzieci” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersz - „Zdrowie” I. Salach 

Wszystkie dzieci chcą być zdrowe 

wiosną, latem czy jesienią 

i dlatego o tej porze witaminy sobie cenią. 

Tomek zjada liść sałaty, 

jabłko chrupie mała Ania, 

a rzodkiewki i ogórki 

na surówkę potnie Hania 

Grześ surówkę palcem trąca, 

wcale miska go nie nęci. 

Zjadaj, Grzesiu, będziesz zdrowy, 

trzeba tylko trochę chęci. 

Zjedz surówkę, to urośniesz 

– ale Grzesio robi miny 

i nie wierzy, że w tej misce 

siedzą same witaminy. 

https://th.bing.com/th/id/R.09a7a918fd62c6c628785bdfa5eb79b9?rik=vwBrxeLhE8zGLQ&riu=http%3a%2f%2fzielonysztandar.com.pl%2fwp-

content%2fuploads%2f2013%2f06%2fwarzywa2.jpg&ehk=SGLBofMrY4y9dqeCQ8gtF1ksmmLdEo5%2fXD4WLP%2f5zO4%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0 

 
Opracowała: Monika Belka 

 


