
ZADANIA NA LISTOPAD 

GRUPA XV WESOŁE NUTKI 

Tygodniowy plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej 

„Nasza Mała Ojczyzna” 

02.11.2021 – 05.11.2021 r. 

Cele: 

 Nasze rodziny -podawanie informacji na temat swojej rodziny 

 podawanie informacji, czym się zajmują, jakie zawody wykonują rodzice 

 określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków 

rodziny 

 podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama 

taty 

 wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom 

 dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego 

spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka. 

 Wzmacnianie więzi w rodzinie 

 wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, 

opartych na szacunku, akceptacji i miłości 

  wprowadzenie liter d, D(6l.)  – prezentacja litery wielkiej i małej, analiza i synteza 

słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenie pamięci wzrokowej 

 

 

 

Tradycyjna polska zabawa do piosenki Ciuciubabka Czesław Niemen 

 

– Ciuciubabko, na czym stoisz? 

 – Na beczce! 

 – A co w tej beczce?  

– Kapusta i kwas!  

– Ciuciubabko, łap nas! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                               https://przedszkole59.wordpress.com/2018/04/15/projekt-edukacyjny-swieto-ziemi/ 

https://przedszkole59.wordpress.com/2018/04/15/projekt-edukacyjny-swieto-ziemi/


 
Tygodniowy Plan Pracy  

wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy 

Grupa XVI 5 - 6 latki „Wesołe Nutki” 

Temat tygodnia:  Mój dom Polska 

Termin realizacji: 08 .11 . 2021 – 12.11.2021 

 

Cele: 

 Zapoznanie z historią Narodowego Święta niepodległości; 

 Kształtowanie szacunku do własnego państwa; 

 Rozwijanie zainteresowania historią kraju; 

 Kształtowanie postaw patriotycznych; 

 Poznanie polskich symboli narodowych (hymn, godło, flaga); 

 Zapoznanie z literką E, e (6l.) prezentacja litery wielkiej i małej, analiza i synteza 

słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenie pamięci wzrokowej 

 Rozwijanie zainteresowania słowem drukowanym oraz oraz umiejętności globalnego 

odczytywania wyrazów; 

 Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach; 

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami. 
 

 

 

Polskie symbole Marcin Przewoźniak  

 
To nasza flaga. Barwy znajome  

Na górze białe, w dole czerwone.  

Czerwień to walka, miłość i wierność.  

Popatrz na godło, Polaku mały. 

W tarczy czerwonej jest Orzeł Biały.  

 

Słuchaj „Mazurka”. Pieśni znajomej,  

O tym, że Polska jest naszym domem.  

Stojąc na baczność, w hymnie śpiewamy  

Że jest ojczyzną, którą kochamy. 

 
 

 

 

 

 
 

https://pl.freepik.com/premium-wektory/kwoka-dla-matki-z-piskletami_2745247.htm 
 

 

(6l.)  



Tygodniowy Plan Pracy  

wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy 

Grupa XVI 5 - 6 latki „Wesołe Nutki” 

Temat tygodnia:  Moje hobby 

Termin realizacji: 15 .11 . 2021 – 1911.2021 

 

 
 

Cele: 

 rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat jakim jest 

hobby,  

 poszerzanie słownictwa czynnego dzieci; rozumienie pojęcia wyobraźnia; wyrabianie 

umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi,  

 kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej 6l. 

 czerpanie radości z samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów;   

 wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi i stosowania 

poprawnych form fleksyjnych. 

 wprowadzenie cyfry 3 zapoznanie znaku graficznego doskonalenie umiejętności 

przeliczania; 

  rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci; rozbudzanie zainteresowań 

przyrodniczo-technicznych, rozwijanie wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych. 

 

 

 

My body Katarzyna Niemiec 

 

 One, two, one, two, three. 

 Shake, shake, shake your head with me.  

One, two, one, two, three.  

Clap, clap, clap your hands with me.  

One, two, one, two, three.  

Blink, blink, blink your eyes with me.  

One, two, one, two, three. S 

tamp, stamp, stamp your feet with me .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://eduinf.waw.pl/inf/prg/009_kurs_avr_old/0023.php 
 

 

 

 



Tygodniowy Plan Pracy  

wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy 

Grupa XVI 5 - 6 latki „Wesołe Nutki” 

Temat tygodnia:  ,,Płynie czas- zegar’’ 

Termin realizacji: 22 .11 . 2021 – 26.11.2021 

 

Cele: 

 Zapoznanie z literką U, u (6l.) prezentacja litery wielkiej i małej, analiza i synteza 

słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenie pamięci wzrokowej 

 Kontakt z literaturą i czasopismami nt. upływania czasu 

 Oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne 

ilustracje, obrazki. 

 Swobodne rozmowy tworzenie siatki pytań 

 Wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z dorosłymi w codziennych 

sytuacjach − swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach 

indywidualnych 

 Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji 

 nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie − podejmowanie prób wspólnych 

zabaw − stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych  

w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy) 

 Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, oglądanie wystawy 

zegarów dawniej i dziś. 

 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

 Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 

 Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. 

  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

 

Piosenka Tik tak Andrzej Grabowski 

Ja jestem Pan Tik-Tak,  

Ten zegar to mój znak.  

Tak tak tak to Pan Tik-Tak,  

Zegar to jego znak.  

Tak tak tak to Pan Tik-Tak,  

Zegar to jego znak. 

Tik tak tik tak tik tak Tik tak! 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fpin%2F430516045606119092%2F&psig=AOvVaw0tBTCUv_3L3cw5DtxyJuwA&ust=1599081425371000&source=images&cd=vfe&v

ed=0CAMQjB1qFwoTCICFpdvwyOsCFQAAAAAdAAAAABAJ 

 

 


