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Grupa IX ŻABKI  

  

Listopad  

  

Tematy kompleksowe:  

  

1. Moja rodzina - 31.10.2022r.- 04.11.2022r.  

2. Mój dom- 7.11.2022r.- 11.09.2022r.  

3. Moja droga do przedszkola- 14.11.2022r.- 28.11.2022r.  

4. Dbam o siebie i o środowisko- 21.11.2022r.- 25.11.2022r.  

5. Jak wyglądał świat przed milionami lat?- 28.11.2022r-02.12.2022r 

 

 



 

Moja rodzina 

31X - 4 XI 2022r 

 

Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego: 

- podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym sie zajmują 

- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech- określenie czynności 

domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny 

- podawanie powiązań między członkami rodziny 

- wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom 

- dzielenie sie wiadomościami na temat życia w rodzinie np. sposobów spędzania wolnego czasu, 

pojawienie sie nowego potomka 

- próby tworzenia drzewa genealogicznego (trzypokoleniowego) swojej rodziny- podawanie 

przybliżonych dat (np.: koniec grudnia, wczesna wiosna itp.) wybranych świąt (np. Dzień Matki) 

- poznawanie historii rodziny, jej rodowodu 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu 

- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i wykonywania 

prostych działań arytmetycznych 

- rozpoznawanie i nazywanie cyfr oraz tworzenie z nich liczb 

- odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek  

- coraz dłuższe koncentrowanie uwagi na materiale edukacyjnym  

Wiersz Jadwigi Koczanowskiej Mama i tata Mama 

i tata to świat nasz cały – ciepły, bezpieczny, barwny, 

wspaniały; to dobre, czułe, pomocne ręce i kochające 

najmocniej serce. To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, loty 

huśtawką, prawie do słońca, oraz cierpliwość, co nie 

ma końca. Kochana Mamo, kochany Tato, dzisiaj 

dziękować chcemy wam za to, że nas kochacie, że o 

nas dbacie i wszystkie psoty nam wybaczacie. 
 



Temat: Mój dom 
7– 10 XI 2022r 

 

 

Treści programowe z programu „Program wychowania przedszkolnego”: 

• rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania 

• utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb 

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

• określanie miejsca spółgłoski t w słowie 

• zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną 

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania 

• dostrzeganie i kontynuowanie rytmu 

• utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb 

• rozwijanie sprawności fizycznej 

• rozwijanie umiejętności wokalnych 

• sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne 

• rozwijanie sprawności manualnych 

• poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych. 

• rozwijanie mowy 

• poznawanie zwyczajów kotów i psów 

• rozwijanie narządów artykulacyjnych 

• utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu 

• kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu 

• wypowiedzi poprawnie pod względem gramatycznym 

• kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzeniewrażliwości na ich 

potrzeby 

• rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt 

• ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania głosem podczas śpiewu 
Wiersz Pawła Beręsewicza Dom rodzinny 



                          Temat: Moje prawa i obowiązki 

14 – 18 XI 2022r 

 

Treści programowe z programu „Program wychowania przedszkolnego”: 
• rozwijanie mowy 
• uświadamianie dzieciom ich praw 
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 
• rozwijanie słuchu fonematycznego 
• utrwalanie poznanych liter 
• poznawanie cech trójkąta 
• utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur 
• wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości 
• rozwijanie sprawności fizycznej 
• rozwijanie umiejętności wokalnych 
• utrwalenie kroku poloneza 
• utrwalanie poznanych praw 
• zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, 
• dostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie 
• rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony dorosłych w trudnych 

sytuacjach,• dowiadywanie się na temat posiadania przez dzieci i dorosłych nie 

tylko praw, ale i 
obowiązków 
• rozwijanie umiejętności kodowania informacji 
• utrwalanie nazw figur geometrycznych 
• wdrażanie do zastosowania bezpiecznych zasad w sytuacjach , gdy ktoś stosuje 

złydotyk 
• wdrażanie do zastosowania bezpiecznych zasad w różnych sytuacjach 
• przekazanie dziecku wiedzy, że nikt nie ma prawa zmuszać je do czynności 
powodujących dyskomfort, smutek czy strach • aktywne uczestniczenie w życiu grupy 

• przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie 

 



 

Moje zdrowie i bezpieczeństwo 

21 - 25 XI 2022r 

Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego: 

- wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu 

- rozumienie znaczenia higieny osobistej 

- poznawanie skutków niezapobiegania chorobom 

- wykazywanie się asertywnością wobec rodziców, przeciwko stwarzaniu przez nich niezdrowego 

otoczenia w środowisku rodzinnym 

- wymienianie i określanie elementów składających się na zdrowy tryb życia - przejawianie 

aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia - zdobywanie wiedzy na temat 

instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np.: komendy policji, pogotowia ratunkowego 

- przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań - spożywanie 

zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), 

picie kompotów, soków (ograniczanie napojów gazowanych) 

- przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw 

- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków - ubieranie się 

odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie 

przegrzaniu i zmarznięciu) 

- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach 

ruchowych 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu 

- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i wykonywania 

prostych działań arytmetycznych 

- rozpoznawanie i nazywanie cyfr oraz tworzenie z nich liczb 



 

 

 

 

Jak wyglądał świat przed milionami lat? 

28 XI - 2 XII 2022r 

 

Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego: 

- Wprowadzanie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat 

- Porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i 

funkcjonalności 

- Rozwijanie słuchy fonematycznego 

- Rozpoznawanie małych i wielkich liter  

- Rozwijanie mowy 

- Rozwijanie sprawności manualnej 

- Wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych 

- Wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów 

- Rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni 

- Poznawanie historii węgla i kopalni 

- Poznanie zawodu górnika 

- Wzbogacanie słownictwa 

- Rozwijanie umiejętności wokalnych 

- Rozwijanie percepcji słuchowej 

- Porównywanie liczebności zbiorów 

- Wprowadzanie znaków matematycznych : =,<, > oraz stosowanie ich w sytuacjach 

zadaniowych 

- Kultywowanie polskiej tradycji 

- Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej 
 

  
 



   

 Opracowała:  
Małgorzata Kasperska 

Paulina Białobrzeska  


