
GRUPA X „PUCHATKI” 

Zadania realizowane w 

LISTOPADZIE 
Temat kompleksowy: Moja rodzina. 

Termin realizacji: 02-06.11.2020r.  
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Cele:  

 Podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców. 

 Łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako 

źródła budżetu. 

 Określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych 

członków rodziny. 

 Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie  

 Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, 

prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp. 

 Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji 

 Rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania 

różnych substancji 

 Rozwiązywanie zagadek, rebusów. 

 Układanie rymów do podanych słów. 

 Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej). 

 Odkrywanie litery i, I; zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 4. 



 

 

Piosenka Moja mama (sł. i muz. Jolanta 
Kucharczyk) 

 

I. Moja mama tak świetnie gotuje, 
na komputerze się zna. 

I o świecie wie prawie wszystko, 
taka mama to prawdziwy skarb. 

 
Ref.: A kiedy mocno przytuli do serca, 

wiem, że mnie kocha jak nikt. 
I ja mamę kocham najmocniej jak umiem, 

ze wszystkich swoich sił. 
 

II. Tylko mama podpowie, doradzi 
i zawsze pomoże mi, 

bo jest blisko, bo jest tuż obok, 
wciąż mnie uczy, jak dobrze mam żyć. 

Ref.: A kiedy… 
 

III. Właśnie ona prowadzi przez życie, 
mam przecież tak mało lat. 

Mówi, co złe, a co jest dobre, 
z moją mamą poznaję ten świat. 

Ref.: A kiedy… 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy:  Mój dom. 

Termin realizacji: 09-13.11.2020r.  
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Cele: 
 Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy 

ludziom. 
 Porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami. 
 Stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają 

człowieka, jest jego dziełem. 
 Zapoznanie z rozwojem techniki na przykładzie porównania funkcjonowania 

jakiejś dziedziny życia człowieka dawnej i obecnie, np. pokonywania 

odległości, przekazywania informacji, budowania domów; próba 

przyswojenia wyrażenia postęp cywilizacyjny. 
 Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych w domu lub w sali – 

terrarium; dbanie o nie, przestrzeganie zasad ich hodowania, opieki 

(odpowiednia przestrzeń życiowa, spacery, wizyty u weterynarza). 
 Przedstawienie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za 

pomocą klocków.  
 Wydzieranie części składowych obrazka, prostych kształtów z kolorowego 

papieru, z gazety itp. 
 Odkrywanie litery t: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie 

schematów i modeli słów: tata, Tomek. 

 

 

 



 

 

wiersz Wandy Grodzieńskiej Chory kotek 

 

Wyszedł kotek na deszczyk, 

Dostał kaszlu i dreszczy. 

Boli głowa i oczy, 

Nogi w błocie przemoczył. 

Kładzie mama koteczka 

Do ciepłego łóżeczka. 

Bierze synka za rączkę: 

− Oj, masz, synku, gorączkę. 

Przyszedł tatuś wieczorem 

Z siwym panem doktorem. 

− Ratuj, panie doktorze, 

Bo synkowi wciąż gorzej! 

Doktor kotka opukał, 

Okularów poszukał 

I powiada: − Dam ziółka, 

Będzie zdrowy jak pszczółka. 

Dam i proszki na dreszcze, 

Niech przeleży dzień jeszcze, 

Ale lepsze niż proszki 

Są na deszczyk kaloszki. 
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Temat kompleksowy: Moje prawa i obowiązki. 

 Termin realizacji: 16-20.11.2020r.  
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Cele: 
 Przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach. 

 Akceptowanie równości praw wszystkich. 

 Ocenianie zachowania – własnego i innych osób, a także różnych postaci 

literackich. 

  zapoznanie dzieci z wybranymi prawami dziecka, które im przysługują 

 uświadamianie dzieciom, że oprócz praw mają również obowiązki 

 kształcenie postawy szacunku do praw innych ludzi 

  zachęcanie dzieci do korzystania z pomocy innych w razie potrzeby 

 poznanie instytucji, których celem jest niesienie pomocy dzieciom i 

chronienie ich praw 

 Posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do 

programowania). 

 Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. 

 Odkrywanie litery d: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Układanie 

schematów i modeli słów: dom, Dorota. 

 

 



wiersz Marcina Brykczyńskiego O prawach dziecka 

 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los odmienić, 

Stworzyli dla Was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta 

Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, 

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

Tak się tu w wiersze poukładały 

Prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej, jak umiecie. 
 

 



 

Temat kompleksowy: Moje zdrowie i bezpieczeństwo. 

Termin realizacji: 23-27.11.2020 
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Cele: 

 
   Opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych 

zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp. 

 Rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny. 

 Uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie. 

  Spożywanie różnorodnych pokarmów. 

   Przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i 

niewłaściwego zachowania.  

 Układanie rymów do podanych słów. 

 Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych. 

 Odkrywanie litery k: małej i wielkiej, drukowanej i 

pisanej. Układanie schematów i modeli słów: kot, Kama. 

 

 
 



Piosenka Uśmiechnij się do sera (sł. i muz. Krystyna Gowik) 

 

 I. Marudzisz czasem tak, że mamie słów już brak 

i cały świat jest zły, tak jak ty. 

I ciągle mówisz: nie! I obiad też jest be! 

Więc radę dobrą dam dzisiaj ci. 

 

Ref.: Uśmiechnij się do sera, uśmiechnij się do mleka, 

kiełbaska pyszna też na ciebie czeka. 

Pokochaj pomidorki, pokochaj kalafiorki, 

pomachaj do marchewki już z daleka. 

Gdy zdrowi chcemy być, to trzeba wszystko jeść, 

na spacer co dzień iść i dobry humor mieć. 

 

II. Posłuchaj mamy, bo jarzynki zdrowe są 

i dadzą siłę ci – raz, dwa, trzy! 

Owoców słodki sok przez cały długi rok 

uśmiechu doda i otrze łzy. 

Ref.: Uśmiechnij się… 

 

III. Nikt nie chce smutnym być, urosnąć każdy chce. 

Lecz jak to zrobić, gdy mówisz: nie? 

Więc szybko powiedz: tak! To przecież lepiej brzmi! 

A za marudą zamkniesz już drzwi! 

 
 

 

 
Opracowały: 

Monika Belka 

Marta Gołyś 

 


