
TEMATY REALIZOWANE W LISTOPADZIE 

„Moja rodzina” 

02.11 – 06.11.2020r. 

Cele:  

• Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, 

wujek, ciocia  

• Nazywanie czynności wykonywanych przez członków rodziny, próby ich naśladowania  

• Rozwijanie umiejętności regulowania oddechu  

• Uczestnictwo w zabawach ruchowych rozwijających sprawność całego ciała  

• 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  

• Poznawanie sposobów gry na instrumentach perkusyjnych 

 

Wiersz B. Szelągowskiej „Moja rodzina i ja” 

Mama i tata, i jeszcze ja!  

Babcia i dziadek, chomiki dwa!  

Pod jednym dachem w zgodzie mieszkamy  

i się wzajemnie bardzo kochamy.  

I nikt nikomu nie przypomina,  

że najważniejsza w życiu rodzina. 

 

 Zabawa paluszkowa „Rodzina paluszków” - autor nieznany 

Ten pierwszy to dziadziuś, a obok – babusia  

Największy to tatuś, a przy nim mamusia.  

To jest dziecinka mała, a to moja rączka cała. 

 
 
https://www.google.pl/search?q=zabawa+paluszkowa+rodzinka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwin78L1tePmAhWh-

yoKHfh9CqMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=750&dpr=1.25#imgdii=D8B2kLS1uUl1rM:&imgrc=hITeE1BksxK44M: 

 

 

https://www.google.pl/search?q=zabawa+paluszkowa+rodzinka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwin78L1tePmAhWh-yoKHfh9CqMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=750&dpr=1.25#imgdii=D8B2kLS1uUl1rM:&imgrc=hITeE1BksxK44M
https://www.google.pl/search?q=zabawa+paluszkowa+rodzinka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwin78L1tePmAhWh-yoKHfh9CqMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1536&bih=750&dpr=1.25#imgdii=D8B2kLS1uUl1rM:&imgrc=hITeE1BksxK44M


 

 

 

„Mój dom” 

09.11 – 13.11.2020r. 

 

Cele:  

• 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 spostrzegania wzrokowo-ruchowego poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych  

• Rozwijanie mowy i wzbogacanie słownictwa dzieci w j. angielskim  

• Rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności wokalnych 

 

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 (…). 

 

Piosenka „Make a circle” 

Time to make a circle.  

Make a circle, big, big, big. S 

mall small small.  

Big big big. 

Make a circle, small small small. 

 Hello hello hello.  

Make a circle, round and round. 

Round and round.  

Round and round. 

 Make a circle , round and round.  

Hello hello hello.  

Make a circle, up up up.  

Down down down.  

Up up up.  

Make a circle, down down down. 

 Now sit down. 

 

 

 



 

 

 

„Moje prawa i obowiązki”  

16.11 - 20.11.2020r. 

Cele:  

• Rozwijanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków  

• Poznawanie i utrwalanie praw i obowiązków dzieci  

• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat  

• Rozwijanie empatii  

• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania  

• Określanie przedmiotów w przestrzeni  

• Wzmacnianie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie  

• Przekazanie dzieciom wiedzy i rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i 

wyrażania emocji. 

 

 

 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fpin%2F822962531877298393%2F&psig=AOvVaw2grz8OftGvHJn85Da9

sI2k&ust=1604463863684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDq6-fD5ewCFQAAAAAdAAAAABAS 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fpin%2F822962531877298393%2F&psig=AOvVaw2grz8OftGvHJn85Da9sI2k&ust=1604463863684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDq6-fD5ewCFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.pinterest.com%2Fpin%2F822962531877298393%2F&psig=AOvVaw2grz8OftGvHJn85Da9sI2k&ust=1604463863684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDq6-fD5ewCFQAAAAAdAAAAABAS


 

 

 

Wiersz „Wszystkie dzieci” K. Datkun- Czerniak 

W sercach dzieci 

 radość gości  

- gdy bezpieczne są.  

Mają prawo do miłości  

-przecież po to są. 

„Lubię pomagać” B. Forma 

 

1. Składam ubrania, ustawiam buty 

i z rodzicami robię zakupy. 

Ref.: Chociaż jestem mały, 

o porządek dbam, 

zabawki w pokoju 

zawsze sprzątam sam. (x2) 

 

2. W pracach domowych pomagam mamie, 

a to niełatwe przecież zadanie 

Ref.: Chociaż jestem mały ... 

 

3. Wychodzę chętnie zimą czy latem, 

Na spacer z pieskiem i starszym bratem 

Ref.: Chociaż jestem mały ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Moje zdrowie i bezpieczeństwo”  

23.11 - 27.11.2020r. 

 

Cele:  

• Wdrażanie do dbania o własne zdrowie  

• Propagowanie zdrowego stylu życia  

• Utrwalanie znajomości numeru alarmowego 112  

• Wzmacnianie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpiecznie  

• Rozwijanie umiejętności liczenia i segregowanie  

• Rozwijanie umiejętności klasyfikowania  

• Rozwijanie słuchu muzycznego  

• Rozwijanie zdolności manualnych 

 

Gimnastyka – fajna sprawa (melodia popularna) 

Gimnastyka – fajna sprawa,  

dla nas wszystkich to zabawa. 

 Ręce w górę, w przód i w bok,  

Skok do przodu, w górę skok.  

Głowa, ramiona, kolana, pięty, k 

olana, pięty, kolana pięty x2  

oczy, uszy, usta, nos 

 

 

 



 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkubuspuchatekturek.pl%2Fpromocja-

zdrowia.html&psig=AOvVaw2grz8OftGvHJn85Da9sI2k&ust=1604463863684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqF

woTCPDq6-fD5ewCFQAAAAAdAAAAABAX 

 

 

 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – piosenka B.Forma 

1. Dbam o zdrowie, 

jeżdżę na rowerze, 

lubię też wyprawy z tatą na skuterze. 

Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duch- zapamiętaj sobie, 

Dnia każdego dbaj o siebie, 

dobrze radzę tobie. X2 

2. Rano gimnastyka, mleko na śniadanie, 

a warzywa często jem na drugie śniadanie. 

Ref.: W zdrowym ciele ... 

3. Mam też zdrowe zęby, 

Dokładnie je myję 

Zawsze mam też czyste uszy, włosy, szyję 

Ref.: W zdrowym ciele ... 

 

 

 

 

Opracowała: Ewa Weber 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkubuspuchatekturek.pl%2Fpromocja-zdrowia.html&psig=AOvVaw2grz8OftGvHJn85Da9sI2k&ust=1604463863684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDq6-fD5ewCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkubuspuchatekturek.pl%2Fpromocja-zdrowia.html&psig=AOvVaw2grz8OftGvHJn85Da9sI2k&ust=1604463863684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDq6-fD5ewCFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkubuspuchatekturek.pl%2Fpromocja-zdrowia.html&psig=AOvVaw2grz8OftGvHJn85Da9sI2k&ust=1604463863684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDq6-fD5ewCFQAAAAAdAAAAABAX

