
Tematy kompleksowe realizowane listopadzie: 

I. Moja rodzina 

II. Mój dom 

III. Moje prawa i obowiązki 

IV. Moje zdrowie i bezpieczeństwo 

 

 

I. Moja rodzina 

31.10.22- 04.11.22 

 

W tym tygodniu dzieci będą: 

 rozwijały mowę, 

 rozmawiały o szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom, 

 rozwijały analizę i syntezę słuchową, 

 utrwalały wygląd i nazwy poznanych figur, 

 rozwijały umiejętności liczenia, 

 rozwijały szybkość i zwinność, 

 rozwijały umiejętności wokalne, 

 wyrabiały poczucie świadomości ruchu, 

 rozwijały sprawność manualną, 

 wykorzystywały w pracy materiały odpadowe, 

 poznawały właściwości magnetyczne 

magnesu, 

 budziły zainteresowania przyrodą 

nieożywioną, 

 rozwijały słuch fonematyczny, 

 podawały cechy rodziców, 

 uświadamiały sobie, że zabawy dawne i 

obecne są bardzo podobne, 

 rozwijały sprawność fizyczną 

 

  

Wiersz „Mama i tata” http://www.siemianowice.pl/rodzina/ 

J. Kaczanowska 

http://www.siemianowice.pl/rodzina/


 

 

 

Moja mama (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk) 

I. Moja mama tak świetnie gotuje, 

na komputerze się zna. 

I o świecie wie prawie wszystko,  

taka mama to prawdziwy skarb. 

Ref.: A kiedy mocno przytuli do serca, 

wiem, że mnie kocha jak nikt. 

I ja mamę kocham najmocniej jak umiem, 

ze wszystkich swoich sił. 

II. Tylko mama podpowie, doradzi 

i zawsze pomoże mi, 

bo jest blisko, bo jest tuż obok, 

wciąż mnie uczy, jak dobrze mam żyć. 

Ref.: A kiedy… 

https://www.sosrodzice.pl/co-lubie6-powodow 

 

Właśnie ona prowadzi przez życie, 

mam przecież tak mało lat. 

Mówi, co złe, a co jest dobre, 

z moją mamą poznaję ten świat. 

Ref.: A kiedy… 

 

 

 

II. Mój dom 

07.11.22- 11.11.22 

 

W tym tygodniu dzieci będą: 
 

 rozwijały umiejętność liczenia i 

szeregowania,  

 rozwijały koordynację wzrokowo-

ruchową,  

 rozwijały umiejętności 

klasyfikowania,  

 dostrzegały i kontynuowały rytm,  

 utrwalały poznane zapisy cyfrowe 



liczb,  

 rozwijały sprawność fizyczną, 

 rozwijały umiejętności wokalne,  

 sprawnie reagowały na sygnały – słowne i muzyczne,  

 rozwijały sprawności manualne,                     https://plblog.kaspersky.com/home-security-  

 poznawały wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych, 

 rozwijały mowę,  

 poznawały zwyczaje kotów i psów,  

 rozwijały narządy artykulacyjne,  

 ćwiczyły drobne ruchy rąk, 

 utrwalały nazewnictwo urządzeń elektrycznych i ich zastosowanie w domu 

 uczestniczyły w realizacji projektu „Chronimy dzieci”  

 

 

Wiersz 

Wandy Grodzieńskiej „Chory kotek” 

 

Wyszedł kotek na deszczyk, 

Dostał kaszlu i dreszczy. 

Boli głowa i oczy, 

Nogi w błocie przemoczył. 

Kładzie mama koteczka 

Do ciepłego łóżeczka. 

Bierze synka za rączkę: 

− Oj, masz, synku, gorączkę. 

Przyszedł tatuś wieczorem 

Z siwym panem doktorem. 

− Ratuj, panie doktorze,  

Bo synkowi wciąż gorzej! 
Doktor kotka opukał, 

Okularów poszukał 

I powiada: − Dam ziółka, 



Będzie zdrowy jak pszczółka. 

Dam i proszki na dreszcze, 

Niech przeleży dzień jeszcze, 

Ale lepsze niż proszki 

Są na deszczyk kaloszki. 

 

 
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/chory-kotek/9nblggh0dbxz?activetab=pivot:overviewtab 

 

 

 

III. Moje prawa i obowiązki 

14.11.22- 18.11.22 

 

 W tym tygodniu dzieci będą: 

 rozwijały mowę, 

 uświadamiały sobie jakie mają prawa 

 rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową, 

 rozwijały słuch fonematyczny,  

 poznawały cechy trójkąta, 

 utrwalały wygląd i nazwy poznanych figur, 

 zapoznawały się ze znakami: równości, mniejszości, większości, 

 rozwijały sprawność fizyczną, 

 rozwijały umiejętności wokalne, 

 utrwalały krok poloneza, 

 rozwijały sprawność manualną 

 rozwijały słuch fonematyczny 

 utrwalały poznane prawa dziecka, 

 przybliżały sobie zjawiska przewodnictwa cieplnego, 

 poznawały materiały, które przewodzą ciepło, 

 zapoznawały się z 

Międzynarodowym Dniem 

Praw Dziecka 

 

 

Kundelek Felek (sł. i muz. 

Krystyna Gowik) 

 

Ref.: Kundelek Felek ma nos 

jak kartofelek.  

Ma uszy jak miotełki, pazurki 

jak widełki. 

I takie wielkie, gorące serce 

Felek ma, 

że wielką miłość wszystkim z 

niego da! (bis) 

https://www.microsoft.com/pl-pl/p/chory-kotek/9nblggh0dbxz?activetab=pivot:overviewtab


I. Kundelek Felek często się smuci, 

że jego pani do domu nie wróci. 

I bardzo tęskni, i wciąż pamięta, 

bo takie właśnie są wszystkie zwierzęta. 

Ref.: Kundelek Felek… 

II. Kundelek Felek z radości szczeka 

i piłkę goni, gdy ta mu  

http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/2016-07-11-21-26-59/prawa-i-obowiazki-ucznia 

ucieka. 

A kiedy burza, deszcz pada z nieba, 

to Felka mocno tak przytulić trzeba! 

Ref.: Kundelek Felek… 

III. Kundelek Felek zły bywa czasem 

i wtedy warczy jak traktor pod lasem! 

Więc szybko podaj mu psie pyszności, 

a wtedy miną mu pieskowe złości. 

Ref.: Kundelek Felek… 

IV. Choć nic nie mówią nasze zwierzaki, 

to chcą opieki i twojej uwagi. 

Bo każde czuje swego człowieka, 

kocha i tęskni, i zawsze czeka. 

 

 

 

Marcin Brykczyński „O prawach dziecka” 

 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się 

brawa, 

Chcąc wielu dzieci los 

odmienić, 

Stworzyli dla Was mądre 

prawa. 

Więc je na co dzień i od 

święta 

Spróbujcie dobrze 

zapamiętać: 

71 

Nikt mnie siłą nie ma 

prawa zmuszać do 

niczego, 

A szczególnie do 

zrobienia czegoś 

niedobrego. 

Mogę uczyć się 

http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/2016-07-11-21-26-59/prawa-i-obowiazki-ucznia


wszystkiego, co mnie zaciekawi          http://doxa.fm/audycja/30-11-2016r-dzieci-i-

rodzicow  

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, 

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

Tak się tu w wiersze poukładały 

Prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej, jak umiecie. 

© BY MARCIN BRYKCZYŃSKI WARSZAWA 2016 

 

 

 

 

 

IV. Moje zdrowie i bezpieczeństwo 

21.11.22- 25.11.22 

 

W tym tygodniu dzieci będą: 

 rozwijały mowę, zachęcane do zdrowego stylu życia, 

 rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową, 

 rozwijały słuch fonematyczny, 

 rozwijały umiejętności liczenia, 

 zachęcane do dbania o czystość, 

 rozwijały sprawność manualną, 

 rozwijały koordynację słuchowo-ruchową 

 rozwijały aparat głosowy, 

 zachęcane do wykonywania prostych potraw, 

 przestrzegały zasady higieny podczas wykonywania kanapek, 

 uwrażliwiane na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu, 

 uświadamiały sobie konieczność szukania pomocy u lekarza w czasie choroby, 

 zachęcane do dbania o zęby 

 rozwijały sprawność fizyczną 

 realizowały tematy z projektu „Chronimy dzieci”  

 

 

 

Barbara Szelągowska 

 „Zdrowym być” 



 

Zdrowym być jak rydz,  

rosnąc jak na drożdżach. 

Czy można tak żyć? 

A właśnie, że można! 

Wystarczy codziennie 

się gimnastykować, 

chodzić na spacery 

i zęby szorować. 

Kąpać pod prysznicem 

i często myć ręce; 

owoców i warzyw 

zjadać jak najwięcej. 

Hałasu unikać, 

tak jak i słodyczy. 

To właśnie dla zdrowia https://ocm24.pl/co-jesc-by-byc-zdrowym/ 

najbardziej się liczy. 

 

 

Uśmiechnij się do sera  

(sł. i muz. Krystyna Gowik) 

 

I. Marudzisz czasem tak, że mamie słów już brak 

i cały świat jest zły, tak jak ty. 

I ciągle mówisz: nie! I obiad też jest be! 

Więc radę dobrą dam dzisiaj ci. 

Ref.: Uśmiechnij się do sera, uśmiechnij się do mleka, 

kiełbaska pyszna też na ciebie czeka. 

Pokochaj pomidorki, pokochaj 

kalafiorki, 

pomachaj do marchewki już z daleka. 

Gdy zdrowi chcemy być, to trzeba 

wszystko jeść, 

na spacer co dzień iść i dobry humor 

mieć. 

II. Posłuchaj mamy, bo jarzynki zdrowe 

są 

i dadzą siłę ci – raz, dwa, trzy! 

Owoców słodki sok przez cały długi rok 

uśmiechu doda i otrze łzy. 

Ref.: Uśmiechnij się… 

III. Nikt nie chce smutnym być, urosnąć każdy chce. 

Lecz jak to zrobić, gdy mówisz: nie? 

Więc szybko powiedz: tak! To przecież lepiej 

 

 http://przepisynazdrowie.com/jak-zmienic-nieprawidlowe-nawyki-zywieniowe-swoich-dzieci/ 

Opracowała: Katarzyna Tołsty i Magda Bramorska 

https://ocm24.pl/co-jesc-by-byc-zdrowym/
http://przepisynazdrowie.com/jak-zmienic-nieprawidlowe-nawyki-zywieniowe-swoich-dzieci/

