
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  

na miesiąc LISTOPAD 2020 

      
1. Nauka poprawnego wypowiadania się, prowadzenia dialogu na określony temat; 
2. Próby uzasadniania własnych wyborów i sądów; 
3. Doskonalenie sprawności narządów mowy poprzez zabawy ortofoniczne i ćwiczenia 

artykulacyjne; 
4. Rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych i wzrokowych; 
5. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego; 
6. Utrwalanie sposobów poprawnego posługiwania się kredkami i pędzlem; 
7. Wyrażanie emocji poprzez różne formy ekspresji; 
8. Dostrzeganie rytmów w otoczeniu, odtwarzanie ich przy pomocy obrazków, przedmiotów, 

znaków, dźwięków; 
9. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, poprawne stosowanie ich w zadaniach i 

zabawach; 
10. Utrwalenie pojęcia para. Tworzenie zbiorów przedmiotów, obrazków; 
11. Rozpoznawanie cyfr 1, 2, 3, kojarzenie ich z odpowiednią liczebnością zbiorów; 
12. Dostrzeganie prawidłowości i zależności między przedmiotami w najbliższym otoczeniu; 
13. Nabywanie sprawności w układaniu puzzli 2, 3, 4, 5, 6 elementowych; 
14. Rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości wzrokowej i umiejętności manualnych; 
15. Nauka zgodnego współdziałania w zespole w ramach powierzonych zadań lub zabaw 

dowolnych; 
16. Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt leśnych i domowych. Zachęcanie do 

opiekowania się nimi przez cały rok, a szczególnie zimą; 
17. Zabawy słowotwórcze i dźwiękonaśladowcze; 
18. Wzbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrody. Wzbogacanie słownictwa w tym temacie, 

swobodne używanie go; 
19. Zapoznanie z historią święta pluszowego misia. Wesołe zabawy z misiami, wykorzystanie 

maskotek w różnorodnej działalności edukacyjnej. Uczulenie na aspekt wychowawczy w 
obchodzeniu się z zabawkami w domu i w przedszkolu. 

20. Utrwalanie nawyków higienicznych, porządkowych oraz czynności samoobsługowych; 
21. Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach; 
22. Przestrzeganie zasady używania podstawowych zwrotów grzecznościowych z własnej 

inicjatywy, bez przypominania dorosłych; 
23. Próba zapamiętywania krótkich poleceń nauczyciela i przekazywania ich rodzicom; 
24. Nauka korzystania z pomocy dorosłych w przedszkolu. Zgłaszanie złego samopoczucia czy 

objawów chorobowych. 
 



                                   TEMATY  TYGODNIOWE:  
1. DBAMY O ZDROWIE 

2. POLSKA – MOJA OJCZYZNA 
3. DOMOWI ULUBIEŃCY 

4. URZĄDZENIA W MOIM DOMU 
 
PIOSENKA  MIESIĄCA - Hymn Polski 

I. Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy.  

Marsz, marsz, Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski, 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem - bis 

II. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami, 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 

 Marsz, marsz, Dąbrowski... 
WIERSZ MIESIĄCA -  ,,Barwy Ojczyste 

Powiewa flaga, 
gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze 
biel jest i czerwień. 
Czerwień to miłość 
biel -  serce czyste... 

Piękne są nasze 
Barwy ojczyste. 

„Kto ty jesteś?”- wiersz do nauki 
— Kto ty jesteś? — Polak mały.  
— Jaki znak twój? — Orzeł biały.  
— Gdzie ty mieszkasz? — Między swemi.  
— W jakim kraju? — W polskiej ziemi.  
— Czem ta ziemia? — Mą Ojczyzną.  
— Czem zdobyta? — Krwią i blizną.  
— Czy ją kochasz? — Kocham szczerze.  
— A w co wierzysz? — W Polskę wierzę.  
— Coś ty dla niej? — Wdzięczne dziécię.  
— Coś jej winien? — Oddać życie. 

Z pozdrowieniami!!!   

https://teksty.wywrota.pl/hymn-polski/
http://mp17siedlce.net/grupy/gr-4-wesole-nutki/28-archiwum-rok-szkolny-2013-2014/22-wiersz-barwy-ojczyste-cz-janczarski

