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http://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/169002-kubu%C5%9B-puchatek 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE 

 

05.11.- 09.11.2018r. – MOJA RODZINA 

12.11.-16.11.2018r- MÓJ DOM 

19.11.- 23.11.2018r.- MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 

26.11.- 30.11.2018Rr.- MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

 

http://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/169002-kubu%C5%9B-puchatek


05.11.- 09.11.2018r. – MOJA RODZINA 

Cele ogólne: 

- wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie wypowiadania się na dany 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 

- zachęcanie do wypowiedzi na dany temat 

- rozwijanie aktywności twórczej 

- realizacja programu ,,Chronimy Dzieci”- Wiem, jak się czuję-  

  cz. I i II 

 

https://www.superkid.pl/krzyzowki-online-rodzina 

https://www.superkid.pl/krzyzowki-online-rodzina


 

Moja rodzina – piosenka – słowa i muzyka B. Forma 

1. Kiedy jest mi smutno,  

   mama mnie pocieszy, 

   mocno mnie przytuli,  

   nigdzie się nie spieszy. 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat 

to jest mój rodzinny świat. 

Teraz chce powiedzieć wam: 

dobrze, że rodzinę mam 

2. Z siostrą albo bratem 

Często się bawimy, 

rower, piłka, rolki- 

 bardzo to lubimy. 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat… 

3. Z tatą porozmawiać 

mogę dnia każdego, 

jest mym przyjacielem 

i dobrym kolegą 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat… 

 

https://www.canstockphoto.ie/happy-family-cartoon-against-a-beau-28619734.html 

 

https://www.canstockphoto.ie/happy-family-cartoon-against-a-beau-28619734.html


12.11.-16.11.2018r- MÓJ DOM 

Cele ogólne: 

- rozwijanie mowy i myślenia 

- posługiwanie się liczebnikami porządkowymi 

- wzbogacenie słownictwa czynnego dzieci (o słowo związane z  

   rodziną) 

- rozwijanie poczucia rytmu 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- rozwijanie intuicji geometrycznej 

- rozwijanie spostrzegania wzrokowego 

- poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w  

  domu 

- realizacja programu ,,Chronimy Dzieci” - Znam Bezpieczne  

  zasady- cz. I i II 

 

 

 

https://es.123rf.com/photo_31896437_dibujo-s-del-ni%C3%B1o-de-una-casa-con-un-jard%C3%ADn.html 

 

https://es.123rf.com/photo_31896437_dibujo-s-del-ni%C3%B1o-de-una-casa-con-un-jard%C3%ADn.html


Piosenka Przyjaciel- B. Forma 

 

1. 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. 

2. Kiedy prószy śnieg, 

kiedy pada deszcz, 

w parku miło czas spędzamy, 

 po alejkach wciąż biegamy. 

Ref.: Przyjaciela mam… 

3. Kiedy jest mi źle,  

leży obok mnie, 

a gdy kończy się zabawa, 

 to w głęboki sen zapada. 

Ref.: Przyjaciela mam… 

 

 

 

 

https://dziennikpolski24.pl/tag/rasa-psa-mops 

https://dziennikpolski24.pl/tag/rasa-psa-mops


19.11.- 23.11.2018r.- MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 

Cele ogólne: 

- kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i  

  obowiązków 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

- kształtowanie poczucia rytmu 

- rozwijanie empatii 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania 

- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni 

- rozwijanie sprawności manualnych 

- rozszerzenie doświadczeń sensorycznych 

- poznawanie praw i obowiązków dziecka 

- utrwalanie znajomości praw dziecka 

- rozwijanie wypowiedzi słownych 

- realizacja programu ,,Chronimy Dzieci” - Dobry i zły dotyk oraz  

  Moje ciało należy do mnie 

 

 
 
https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-stara-niedzialka/mam-prawo-2/ 

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-stara-niedzialka/mam-prawo-2/


Piosenka- 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 (2x) 

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… 

http://nauczycielkiprzedszkola.blogspot.com/2012/01/kodeks-przedszkolaka.html 

 

 

https://fr.123rf.com/photo_31896426_aider-les-enfants-%C3%A0-leurs-parents-dans-les-t%C3%A2ches-m%C3%A9nag%C3%A8res.html 

http://nauczycielkiprzedszkola.blogspot.com/2012/01/kodeks-przedszkolaka.html
https://fr.123rf.com/photo_31896426_aider-les-enfants-%C3%A0-leurs-parents-dans-les-t%C3%A2ches-m%C3%A9nag%C3%A8res.html


26.11.- 30.11.2018r.- MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

Cele ogólne: 

- wdrażanie do dbałości o własne zdrowie 

- utrwalenie znajomości numeru alarmowego 112 

- rozwijanie koncentracji uwagi 

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

- rozwijanie słuchu muzycznego 

- propagowanie zdrowego żywienia 

- rozwijanie umiejętności liczenia 

- rozwijanie umiejętności szeregowania 

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych 

- rozwijanie postawy prozdrowotnej 

- propagowanie zdrowego stylu życia 

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania 

- utrwalenie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie 

- rozwijanie mowy 

- rozwijanie zdolności manualnych 

- realizacja programu ,,Chronimy Dzieci” - Tajemnice dobre i złe  

  oraz Trudne sytuacje. Gdzie szukać pomocy. 

 

 

 https://polki.pl/zdrowie/choroby,do-czego-sluzy-nr-alarmowy-112,10360539,artykul.html 

 

 

https://polki.pl/zdrowie/choroby,do-czego-sluzy-nr-alarmowy-112,10360539,artykul.html


Piosenka – W zdrowym ciele zdrowy duch- B. Forma 

1. Dbam o swoje 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 (2x) 

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 tez czyste 

Uszy, włosy, szyję. 

 

 

https://www.cavarei.it/sai-guidare-la-bicicletta/ 

 

http://www.akademia2012.jaw.pl/jaworzno/podstawowe-zasady-zdrowego-odzywiania-sie/ 

Opracowała: Małgorzata Styczyńska 

 

https://www.cavarei.it/sai-guidare-la-bicicletta/
http://www.akademia2012.jaw.pl/jaworzno/podstawowe-zasady-zdrowego-odzywiania-sie/

