
 

Zadania realizowane w miesiącu: LISTOPAD 

 

Tematy kompleksowe: 

 „Moja rodzina” 

 Projekt „Jestem samodzielny” 

 „Mój dom” 

 „Moje zdrowie i bezpieczeństwo” 

GRUPA IV 



Temat kompleksowy: 

„Moja rodzina” 

Termin realizacji: 31.10.2022r. – 04.11.2022r. 

 

Cele główne: 

- wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

- kształtowanie poczucia rytmu 

- poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- rozwijanie empatii wobec członków rodziny 

- kształtowanie pojęcia para 

- poszerzanie słownictwa czynnego 

- rozwijanie wyobraźni twórczej 

- rozwijanie pamięci 

- rozwijanie świadomości własnego ciała 

- rozwijanie sprawności manualnej 

- rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych 

- rozwijanie słownictwa w języku angielskim 

- rozwijanie umiejętności współpracy 

 

 

 

 

  



„Moja rodzina” 

Autor: Bożena Forma 

Moja rodzina 

to ja, mama, tata. 

Mam też siostrę Alę 

i młodszego brata. 

Siostra jest wysoka, 

czarne włosy ma, 

a braciszek mały 

skończył latka dwa. 

 

Wspólne zabawy, 

wspólne spacery. 

Zimą na narty 

latem rowery. 

Czas wolny zawsze 

razem spędzamy, 

bardzo się mocno 

wszyscy kochamy. 

 

  

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F


Temat kompleksowy: 

Projekt  „Jestem samodzielny” 

Termin realizacji: 07.11.2022r. – 18.11.2022r. 

 

Cele główne: 

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych 

- rozwijanie mowy 

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia 

- rozwijanie umiejętności przeliczania zbiorów 

- czerpanie radości z pomagania innym 

- uświadomienie dzieciom poczucia własnej sprawczości 

- rozwijanie umiejętności formułowania pytań i odpowiedzi, poprzez wspólne 

doświadczenia, samodzielne dochodzenie do wiedzy 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości 

- prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją 

projektu 

- zapoznawanie z podstawowymi zwrotami, piosenkami i zabawami w języku angielskim o 

tematyce projektu 

- rozwijanie umiejętności współpracy z innymi 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- pogłębianie wiedzy na temat dbania o higienę osobistą 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów 

- poszerzanie doznań plastycznych 

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej 

- rozwijanie poczucia rytmu 



„Szczotka, pasta, kubek” 

Fasolki 

 

 

Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda. 

Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje ten ma kłopoty, 

 Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć.  

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko! O! O! O!  

Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko! O! O! O!  

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo! O! O! O!  

Po jedzeniu, kręć się żwawo! O! O! O!  

W prawo, w lewo, w lewo, w prawo! O! O! O!  

Po jedzeniu kręć się za żwawo! O! O! O! 

 Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

„Mój dom” 

Termin realizacji: 21.11.2022r. – 25.11.2022r. 

 

Cele główne: 

- rozwijanie mowy 

- posługiwanie się liczebnikami porządkowymi 

- wzbogacanie słownictwa 

- rozwijanie poczucia rytmu 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- rozwijanie intuicji geometrycznej 

- rozwijanie spostrzegania wzrokowego 

- rozwijanie myślenia 

- poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu 

- rozwijanie słownictwa czynnego 

- poszerzanie słownictwa w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Przyjaciel” sł. I muz. B. Forma 

 

Mam małego psa, 

Mops na imię ma. 

Ma swój kocyk, ma miseczkę 

I niegrzeczny jest troszeczkę. 

 

Ref.: Przyjaciela mam, przyjaciela mam, 

Chodzę z nim na spacer i nie jestem sam. 

 

Kiedy prószy śnieg, 

Kiedy pada deszcz, 

W parku miło czas spędzamy, 

Po alejkach wciąż biegamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

„Moje zdrowie i bezpieczeństwo” 

Termin realizacji: 28.11.2022r. – 02.12.2022r. 

 

Cele główne: 

- wdrażanie do dbania o własne zdrowie 

- utrwalenie znajomości numeru alarmowego 112 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

- rozwijanie słuchu muzycznego 

- propagowanie zdrowego żywienia 

- rozwijanie umiejętności liczenia 

- rozwijanie umiejętności szeregowania 

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych 

- rozwijanie postawy prozdrowotnej 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania 

- utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie 

- rozwijanie mowy 

- rozwijanie zdolności manualnych 

- poszerzanie słownictwa w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 



„W zdrowym ciele zdrowy duch” sł. Muz. B. Forma 

 

Dbam o swoje zdrowie, jeżdżę na rowerze, 

lubię też wyprawy z tatą na skuterze. 

 

Ref.: W zdrowym ciele zdrowy duchZapamiętaj sobie, 

Dnia każdego dbaj o siebie, 

Dobrze radzę tobie. (2x) 

 

Rano gimnastyka, mleko na śniadanie, 

A warzywa często jem na drugie danie. 

 

Ref: …. 

 

Mam też zdrowe zęby, 

dokładnie je myję, 

zawsze mam też czyste 

uszy, włosy, szyję. 


