
Zadania na miesiąc 

LISTOPAD 
 

Temat kompleksowy : „Mała i duża 

ojczyzna” 
Termin  realizacji: 31.10.2022r.- 10.11.2022r. 

 

 poznanie pojęć: mapa, Polska 

 rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej 

 poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast 

 poznanie niektórych liczebników porządkowych 

 odróżnianie krajobrazu miasta i wsi 

 rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego 

 kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy 

słuchowej imion 
 

,, Katechizm polskiego dziecka”- wiersz 
                            Władysław Bełza 

 

Kto ty jesteś? 

Polak mały. 

Jaki znak twój? 

Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? 

Między swemi. 

W jakim kraju? 

W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia? 

Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta? 



Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? 

Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? 

W Polskę wierzę. 

Coś ty dla niej? 

Wdzięczne dziecię. 

A coś winien? 

Oddać życie. 
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Temat kompleksowy: 

 „ W świecie wyobraźni” 
Termin realizacji: 14.11.2022r.- 18.11.2022r. 

 
 dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych 

charakterystycznych dla późnej jesieni 

 próby tworzenia deszczowej muzyki- gra na instrumentach 

 rozwijanie umiejętności językowych  

 dostrzeganie kształtów i kolorów chmur 

 dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów 

 grupowanie elementów według wielkości 

 opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią 

zdarzeń 

 używanie określeń: na początku, potem, na końcu 

 utrwalanie nazw ubrań 

 

„ Deszczowe podróże”- wiersz 
                         D. Gellner 

Wszystkie kalosze, 

te małe i duże, 

wszystkie kalosze 

kochają podróże, 

przechadzki po błocie, 

spacerki wycieczki, 

gdy z nieba spadają 

deszczowe piłeczki. 

 

Gdy mokre są dachy 

i w rynnie coś dzwoni, 

a każda kropelka , 

jak srebrny pomponik, 

to wszystkie kalosze, 

te małe i duże, 

ruszają przed siebie 

w deszczowe podróże. 



Temat kompleksowy:  

,, Nasze ciało” – metoda projektu 

Termin realizacji: 21.11.2022r.-25.11.2022r. 

 poznanie części ciała 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania 

emocji 

 poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości 

przedmiotów 

 rozwijanie motoryki małej 

 rozwijanie umiejętności klasyfikacji według koloru 

 kształcenie słuchu i pamięci muzycznej 

,, Tu paluszek…” - piosenka 

Tu paluszek tu paluszek 

Kolorowy mam fartuszek 

Tutaj jest rączka a tu druga 

A tu oczko do mnie mruga 

Tu jest buźka tu ząbeczki 

Tu wpadają cukiereczki 

Tu jest nóżka i tu nóżka 

Chodź zatańczyć jak kaczuszka 

 

 



Temat kompleksowy: 

 „Przygotowanie do zimy” 
Termin realizacji:28.11.2022r. – 02.12.2022r. 

 
 wzbogacanie wiedzy przyrodniczej ( zimowe mieszkania 

zwierząt) 

 doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania 

liczebności zbiorów 

 poznawanie różnych materiałów 

  posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki 

 rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych 

 rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i 

motorycznej 

 poznawanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt 

 

,, Kto pamięta o zwierzętach”- wiersz I. Salach 

Leśnik sarnom wyniósł siano 

i sól do solniczki, 

a wiewiórka chowa w dziupli 

swoje smakołyczki. 

Lis futerko kupił nowe, 

wróble zaś zmieniły piórka. 

W sen zapadły jeże, żaby, 

śpi już nawet mała pszczółka. 

Cisza w lesie coraz głębsza, 

pochowały się zwierzęta. 

Co też zimą będą jadły? 

Czy też o nich ktoś pamięta? 

Pan leśniczy dba o sarny 

w swej leśnej zagrodzie. 

My o ptaki dbać musimy,  

lecz w naszym ogrodzie. 

 

 
Opracowała: Małgorzata Skolimowska  


