
Grupa VII Poziomki 

Tematy kompleksowe w listopadzie 

1. Listopadowe wspomnienia 

Termin realizacji 4 XI – 8 XI 2019 

2. Jesienna pogoda 

Termin realizacji 12 XI – 15 XI 2019 

3. Zwierzęta domowe  

Termin realizacji 18 XI – 22 XI 2019 

                                4.Zimno, coraz zimniej 

                                Termin realizacji 25 XI – 29 XI 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Listopadowe wspomnienia 

Termin realizacji 4 XI – 8 XI 2019 

Cele na najbliższy tydzień  

- utrwalenie nazw członków rodziny 

- wprowadzenie litery M 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zdjęć rodzinnych 

- doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic 

- posługiwanie się określeniami czasu: dawniej, dziś, w przyszłości  

- kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych  

- pogłębienie poczucia przynależności do rodziny 

- wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne 

- stosowanie liczebników w aspekcie kardynalnym i porządkowym 

https://www.google.pl/search?q=dziadkowie&tbm=isch&ved=2ahUKEwjOzOz7gt3mAhUM4KYKHSWlBWIQ2-

cCegQIABAA&oq=dziadkowie&gs_l=img.3..0l10.1519900.1521273..1521533...0.0..0.78.650.10......0....1..gws-wiz-

img.......0i67j0i131.vIAX7S6YBxE&ei=h74JXo7tDozAmwWlypaQBg&bih=735&biw=1536#imgrc=SjxEvhSGTDVXMM 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.plotek.pl/plotek/7,154865,21257003,dzien-dziadka-2017-slawni-dziadkowie.html&psig=AOvVaw0gd_k6HYRzz058vIteRcQ1&ust=1577784825859000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDa1t6I3eYCFQAAAAAdAAAAABAD


„Odwiedziny” M. Dzierbicka 

Posłuchajcie uważnie, Jasiu, Kasiu, Olu. 

Jutro nie spotkamy się w naszym przedszkolu. 

Jutro ważne święto i dzień wolny mamy, 

Dzień, w którym wiele ważnych osób wspominamy (...). 

 

2. Jesienna pogoda  

Termin realizacji 12 XI – 15 XI 2019 

Cele na najbliższy tydzień  

- klasyfikowanie planet według ich cech, 

- poszerzanie słownictwa o nazwy planet oraz obiektów znajdujących się w kosmosie, 

- kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i 

obrotowym); 

- doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych;  

- utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie; 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie 

chmur; 

- doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji; 

- doskonalenie motoryki małej;  

- wdrażanie do odgrywania ról w Jasełkach 

- utrwalanie i przestrzeganie zasad obowiązujących na wycieczce, 

- kształtowanie wrażliwości i szacunku dla zawodów mundurowych, 

- poznawanie elementów i tajników pracy strażaka, 

- wycieczka do Straży Pożarnej, 

- nauka piosenek w j. angielskim, 

- liczenie w zakresie 10,  

 

 

 

 

„Ciężka praca strażaka” 

Ciągle słychać ich w oddali, gdy wypadek, gdy się pali 

I nie myśląc o tym wcale, pędzą szybko na sygnale, 

By ratować ludzkie życie, walcząc też o swe przeżycie. 

To Strażacy, każdy powie, że to są bohaterowie! 



Swoje życie poświęcają, na ratunek przybywają. 

Kiedy dojdzie do wypadku, katastrofy budowlanej, 

To w tych miejscach nie zbraknie Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Strażak mądry, wie co robić, zatem szybko reaguje, 

Ludzi z miejsca zagrożenia sprawnie i bezpiecznie ewakuuje . 

Czy to Poznań czy to Kraków, Święty Florian patronem Strażaków 

Czuwa nad nimi, nad ich ciężką pracą, dodaje otuchy gdy sobie nie radzą. 

Bo Strażakom nie zawsze wszystko wychodzi, 

Nie są w stanie na przykład zatrzymać powodzi. 

Ale są gdzie ich potrzeba, ludziom pomagają, 

Robią wszystko co mogą, ile sił tylko mają. 

Chwała im za to, bohaterom – Strażakom 

Bo dzięki nim wszyscy dobrze wiemy, 

Że na ich pomoc zawsze liczyć możemy. 

Autor: Olga Adamowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

https://pl.pinterest.com/pin/506232814358854414/ 

 

3. Zwierzęta domowe 

Termin realizacji 18 XI – 22 XI 2019 

Cele na najbliższy tydzień 

- rozwijanie percepcji słuchowej oraz koncentracji uwagi 

- rozwijanie percepcji wzrokowej 

- kształtowanie orientacji przestrzennej 

- doskonalenie umiejętności liczenia 

- doskonalenie orientacji w schemacie ciała 

- usprawnianie motoryki małej 

- przestrzeganie zasad ustalonych w grupie 

https://pl.pinterest.com/pin/506232814358854414/


- dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, 

- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych 

- uświadomienie jak należy opiekować się zwierzętami 

https://www.google.pl/search?q=zwierz%C4%99ta+domowe&sxsrf=ACYBGNTtR01sI-

EK7nfHLDWXwGR3C1VuRA:1577699276681&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi2n8vni93mAhVC_SoKHfNfCwMQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=735#imgrc

=QVjWqZGvtIaz2M 

 

"Jamnik" (P. Chmurska) 

Różne są zwierzęta w świecie 

Małe, duże, w kropki ciapki                                      

Ja opowiem, jeśli chcecie o psie co miał krótkie łapki 

Łapki krótkie, ale brzuszek długi miał na metr lub dwa 

Jak parówka lub sznurówka jamnik zwie się rasa ta 

Kiedy idzie na spacerze, wszyscy wiedzą kto to jest 

A z daleka mówiąc szczerze-również, bo szczekliwy jest 

Swym szczekaniem wciąż ogłasza 

Tutaj w dole jestem ja 

Jamnik Kazik co odstrasza 

Swym szczekaniem nawet lwa! (...) 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://zwierzetainformacje.pl/zwierzeta-domowe/zwierzeta-domowe-2/&psig=AOvVaw23ZAF2oajR_SOVqf2xEjfk&ust=1577785679215000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJih6emL3eYCFQAAAAAdAAAAABAN


4. Zimno coraz zimniej 

Termin realizacji 25 XI – 29 XI 2019 

Cele na najbliższy tydzień  

- poznanie litery Y y na podstawie liczby mnogiej, 

  utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy; 

 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych; 

 doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów; 

 uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem), 

 utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację; 

 utrwalenie nazw ptaków migrujących; 

 poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci; 

  poszerzanie słownika o nazewnictwo z zajęć i stosowanie go w wypowiedziach  

 rozumienie różnicy między głoską a literą  

 poznanie litery Y, posługiwanie się głoską y i wyodrębnianie jej w wyrazach 

 Podróże z Wesołym Pędzelkiem - tydzień szkocko- irlandzki  

 Teatrzyk „Jak dziadek…”, uwrażliwianie kulturowe  

 Realizacja Dnia Pluszowego Misia  

 Kodowanie z użyciem Ozobotów  

 

Z misiem śpię 

Włodzimierz Melzacki 

Z misiem śpię. 

Misio o mnie wszystko wie. 

Z misiem się poduszką dzielę. 

Zanim oczy sen nam sklei, 

on nastawia pilnie uszka, 

zgadza się z mym każdym słowem, 

czasem otrze łapką z pluszu 

jakąś słoną troskę z powiek… 

Z misiem śpię. 

Misio o mnie wszystko wie. 

 



 

 

 

https://pbw.bydgoszcz.pl/nauka-programowania-z-ozobotami/ 

 

 

 

 

 

opracowały: P. Białobrzeska, D. Jabłońska  

https://pbw.bydgoszcz.pl/nauka-programowania-z-ozobotami/

