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                                                Listopad 2022 

 
Temat kompleksowy: "Małą i duża ojczyzna" 

                                        31.X - 04.XI.2022 

 

Planowane działania: 
• utrwalanie znajomości pełnego adresu zamieszkania; zwrócenie 

uwagi na bezpieczeństwo (ustalenie komu można podawać takie 

informacje); 

• rozwijanie pamięci słuchowej; 

• kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

zgodnie z instrukcją; 

• rozwijanie sprawności grafomotorycznej; 

• rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia; 

• rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności 

liczenia; 

• poznanie litery M, m oraz cyfry 4; 

• rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia 

rytmu; 

• doskonalenie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnego 

współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw; 

 

 

 

 



Piosenka, pt."W krainie figur" 

(sł. A. Filipkowska, muz. A. M. Huszcza) 
Tu z wielokątów drewnianych – płot, 

Z kół i trójkątów – na płocie kot. 

A z jakich figur, kto mi podpowie, 

mogliby powstać mali ludkowie? 

Ref.: W krainie figur – wszystko jest proste. 

 Tu z prostokątów powstają mosty. 

 Słoneczne koło świeci na dachy, 

 grzejąc trójkąty w czerwone blachy. 

 W domach z kwadratów okna 

otwarte, 

 a prosta linia wyznacza parter. (x2) 

Koło to głowa, z trójkąta – dziób. 

Brzuch – z prostokąta najlepiej zrób. 

Trójkątne skrzydło, trójkątny ogon. 

Co to? Już wszyscy odgadnąć mogą! 

Ref.: W krainie... 

Dzyn, dzyn, czy słyszysz? Te koła dwa 

w dal cię poniosą. Wyprawa trwa! 

Dwa prostokąty tuż pod stopami. 

Śmiało, pedałuj! Droga przed nami!         https://lecibocian.pl/obrazki-z-figur-geometrycznych 
         

Wiersz E. Waśniowskiej, pt.”Dom” 
Jedno jest takie miejsce na ziemi, 

gdzie nie jesteśmy sami, 

w którym możemy wesoło pogadać 

z najzwyklejszymi sprzętami. 

Szafę klepiemy serdecznie w plecy, 

do lampy puścimy oko 

i pozdrowienie poduszkom poślemy, 

tym ciepłym, pierzastym obłokom. 

W kuchni z widelcem o bólu zębów 

możemy sobie pogwarzyć, 

a na dywanie lecieć do nieba, 

o czym tak często się marzy. 

Kubek leciutko uszczypniemy w 

uszko, 

tak, by się na nas nie gniewał, 

w patelni przejrzymy się niby w 



lustrze, 

a garnek będzie nam śpiewał.              
                                                                                                                         
https://rysunek-obraz.blogspot.com/2020/03/domek-rysunek-dziecka.html 
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                                                Listopad  2022 

 
Temat kompleksowy: "W świecie wyobraźni" 

                                             07-10.XI.2022 

 

Planowane działania: 
• wprowadzenie pojęcia "wyobraźnia"; 

• dosonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami; 

• kształtowanie prawidłowej postawy ciała; rozwijanie ogólnej 

sprawności fizycznej; 

• rozwijanie świadomości fonologicznej, kształtowanie słuchu 

fonematycznego; 

• wprowadzenie litery T,t oraz cyfry 5; 

• motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, 

zabawach); 

• rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i 

przeliczania przedmiotów; 

• poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się 

językiem angielskim; 

• rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej; 

• odkrywanie własnych możliwości twórczych, poszerzanie 

doświadczeń plastycznych, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych 

ruchów rąk. 



 

 

 

Wiersz Doroty Gellner, pt."Ptaszysko" 
Zwariowane ptaszysko 

ma zwyczaje okropne- 

nie chce latać na skrzydłach, 

woli fruwać 

na miotle! 

Dziób ma krzywy 

jak haczyk, 

jedno pióro w ogonie 

i dandały za duże, 

i rajstopy czerwone. 

Zwariowane ptaszysko 

nie ma gniazda na krzaku, 

bo je nosi ze sobą 

w kolorowyym plecaku. 

Nosi także poduchę 

i puchową pierzynę, 

bo mu zimno czasami, 

kiedy śpi za kominem! 

Skąd się wzięło? 

I po co? 

Czy ma imię? Nazwisko? 

Oczywiście! Po prostu: 

ZWARIOWANE PTASZYSKO 
                                                                                                                    https://pl.dreamstime.com/zdj%C4%99cia-royalty-free-szalony-ptak 
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                                                Listopad 2022 

 
Temat kompleksowy: "Przygotowania do zimy" 

                                               14-18.XI.2022 

 

 

Planowane działania: 
• rozumienie istoty zjawisk atmosferycznych; unikanie zagrożeń 

związanych z pogodą; 

• poznanie litery D, d; 

• ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej; 

• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego 

myślenia; 

• wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją 

matematyczną: przeliczanie obiektów; odróżnianie błędnego liczenia 

od poprawnego; dodawanie i odejmowanie w zakresie 10; liczenie na 

palcach i liczmanach; 

• wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności 

komunikacyjnych dzieci; 

• kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu 

muzycznego; 

• doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego 

wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń; 



• kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup 

mięśniowych, ćwiczenia przeciw płaskostopiu; 

Piosenka  pt.”Leśna muzyka” 

(sł. i muz. A. Furmanik-Celejewska) 
Kiedy już się z nami żegna 

kolorowa Pani Jesień, 

nasłuchuję różnych dźwięków, 

które grają cicho w lesie. 

Pan Listopad wyczaruje 

na polanie scenę z liści. 

Każde drzewo, każde zwierzę 

dziś swój utwór chce wymyślić. 

Ref.: Stuk, stuk, puk, puk, szu, szu, szu. 

 Brzmi muzyka tam i tu. 

 Ćwir, ćwir, kra, kra tu, tu, tu. 

 Brzmi muzyka leśnych nut. 

Pochrapuje borsuk, niedźwiedź, 

co zapadli w sen zimowy. 

Tupią sarny, stuka dzięcioł 

i wesoło kraczą wrony. 

Śpiewa wróbel, gil, sikorka, 

co na zimę tu zostają. 

Pogwizduje chłodny wietrzyk, 

wszyscy leśny koncert grają.                  http://www.rusalka.szczecin.pl/zwierzeta-przygotowuja-sie-zimy/ 
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                                               Listopad 2022 

 
Temat kompleksowy: "Nasze ciało – projekt edukacyjny" 

                                                    21-25.XI.2022 

 

 

 

Planowane działania: 
• poznanie części ciała człowieka i roli niektórych organów; 

• poznanie podstawowych wiadomości na temat zmysłów i narządó 

zmysłów; 

• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; 

• samodzielne formułowanie hipotez i wniosków; 

• poznanie litery Y,y; 

• doskonalenie umiejętności matematycznych; 

• kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu 

muzycznego; 

• doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego 

wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń; 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas prac plastyczno-

technicznych; 

• doskonalenie umiejętności współpracy w małym zespole; 
 
 

 



 

 
 

 

Wiersz Jana Brzechwy, pt. "Grzebień i szczotka" 
Jurek bardzo był niedbały, 

Aż się ciotki zamartwiały, 

Aż ze złości ciotki chudły: 

- Masz nie włosy, tylko kudły, 

Potargane, rozczochrane, 

To są rzeczy niesłychane! 

Raz się uczesz, raz przynajmniej, 

Dużo czasu to nie zajmie, 

Masz tu szczotkę, masz tu grzebień, 

Musisz zacząć dbać o siebie. 
 

Grzebień zęby szczerzy, 

A szczotka się jeży: 

- czesz się, Jerzy, jak należy, 

Czesz się, Jerzy, jak należy! 

 

Poszedł Jurek raz przy święcie 

Do kolegów na przyjęcie, 

Oczywiście – nie czesany, 

Potargany, rozczochrany. 

Dzwoni, chciałby wejść do środka - 

Patrzy: grzebień, patrzy: szczotka! 

 

Grzebień zęby szczerzy, 

A szczotka się jeży: 

- Czesz się, Jerzy, jak należy, 

Czesz się, Jerzy, jak należy! 
                                                                            https://pl.depositphotos.com/vector-images/cz%C5%82owiek-czesanie-w%C5%82os%C3%B3w.html 
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                                               Listopad 2022 

 
Temat kompleksowy: "Emocje – projekt edukacyjny" 

                                                                                                                 28.XI. - 02.XII.2022 

 

Planowane działania: 
• kształtowanie pojęć związanych z emocjami; 

• poznanie znaczenia emocji w życiu człowieka; 

• poznanie konstruktywnych i akceptowanych społecznie sposobów 

radzenia sobie z silnymi emocjami; 

• kształtowanie umiejętności wnioskowania, stawiania hipotez; 

• rozbudzanie zainteresowań tekstem pisanym; chęci wnikliwego 

poznawania go; pogłębianie wiedzy w tym zakresie; 

• kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i 

innych osób; 

• rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb w znaczeniu 

kardynalnym i porządkowym; 

• kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu 

muzycznego; 

• doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego 

wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń; 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas prac plastyczno-

technicznych; 

• doskonalenie umiejętności współpracy w małym zespole; 



 

"Piosenka Inspektora Krokodyla" 

(sł. i muz. Susanna Isern) 

Gdy byłem malutki, 

łzy wciąż wylewałem. 

Ot, byle drobnostka, 

a ja już szlochałem. 

Troski przeszkadzały 

w najlepszej zabawie, 

od tych ciąłych smutków 

nie sypiałem prawie. 

Lecz mama uczuciometr 

i możecie wierzyć, 

każde z waszych uczuć 

potrafię nim zmierzyć. 

Pragnąłem zrozumieć 

wszystko co się dzieje, 

kiedy ktoś zapłącze, 

albo się zaśmieje. 

To mnie ciekawiło, 

podjąłem badania. 

I stałem się biegły 

w sztuce pomagania. 

Mam swój uczuciometr 

i możecie wierzyć, 

każde z waszych uczuć 

potrafię nim zmierzyć.                           https://pepito.pl/pl/products/ksiazki/ksiazki-dla-dzieci 


