
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

LISTOPAD 2022

Tematyka:
1. NASZA MAŁA OJCZYZNA

2. MÓJ DOM ‒ POLSKA
3. MOJE HOBBY

4. ULUBIONE ZAJĘCIA

1. Aktywność społeczno-przyrodnicza
Dziecko:
 poznaje pojęcie „wolność”
 uczy się szanować odmienność innych
 poznaje różne rodzaje domów
 uświadamia sobie niebezpieczeństwo związane z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście
 wdraża się do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania
 stara się utrzymać ład i porządek w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie
 wdraża się do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, znajdujących się w domu 

i przedszkolu
 jest wrażliwe na potrzeby innych, poznaje uczucie empatii
 poznaje nazwę stolicy Polski i jej symbole
 poznaje polskie symbole narodowe (godło, flaga, hymn)
 rozbudza w sobie postawę patriotyczną i miłość do ojczyzny
 doskonali umiejętność działania według instrukcji słownej
 rozwija cierpliwość i koncentrację na wykonywanym zadaniu
 poznaje wartość „kreatywności”
 poszerza wiedzę na temat zwierząt domowych
 poznaje psie zachowania i nawyki oraz sposoby właściwej opieki nad psem
 poznaje wybrane wiadomości na temat kotów
 uczy się przestrzegać kodeksu grupy, a w szczególności zachowania ciszy podczas wykonywania 

zadań grupowych



2.Edukacja językowo-literacka i słuchowa:
Dziecko:
 doskonali umiejętność wypowiadania się na zadany temat
 rozwija umiejętności komunikacyjne
 ćwiczy pamięć
 rozwija umiejętność słuchania ze zrozumieniem
 doskonali sprawność aparatu artykulacyjnego

3.Aktywność ruchowo-zdrowotna:
Dziecko:
 rozwija motorykę małą
 nabywa umiejętność ćwiczenia w parach
 przyjmuje prawidłową pozycję do ćwiczeń
 rozwija ogólną sprawność i zwinność
 nabywa umiejętność ćwiczenia z przyborem
 ilustruje ruchem treść wierszyków i piosenek
 reaguje na sygnały słuchowe, słowne i wzrokowe
 doskonali wytrzymałość fizyczną i koordynację ruchową

4.Aktywność matematyczna:
Dziecko:
 rozwija umiejętności matematyczne
 poznaje określenia opisujące wysokość różnych budynków i przedmiotów
 posługuje się określeniami „wysoki – niski”
 rozwija logiczne myślenie
 rozwija umiejętność liczenia w zakresie 1–4

5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna:
Dziecko:
 doskonali koordynację wzrokowo-ruchową
 rozwija zdolności manualne
 rozwija pamięć wzrokową
 uczy się racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej
 uczy się samodzielnego wykonywania pracy plastycznej
 kształtuje twórczą, aktywną postawę

6.Aktywność muzyczna:
Dziecko:
 poznaje dźwięki o różnej wysokości
 doskonali słuch muzyczny i rozwija umiejętności wokalne
 poznaje wygląd i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych
 uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
 zapamiętuje i odtwarza proste rytmy
 zapoznaje się z wierszem i piosenką



Wiersz „Powiewa flaga”
(Czesław Janczarski)

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie
A na tej fladze biel jest i czerwień.
Czerwień – to miłość, biel – serca czyste
Piękne są nasze barwy ojczyste.

Piosenka „Mały Polak, przedszkolak”
sł.: Marlena Szeląg, muz. Katarzyna Waszkiewicz

1.Polska moim domem, domem jest.
Biały orzeł godłem, godłem jej.

Ref: A ja jestem przedszkolak ,
Mały Polak, przedszkolak (x2)

2.Polska moim domem, domem jest.
Biel i czerwień flaga, flaga ma.

Ref: A ja jestem przedszkolak ,
Mały Polak, przedszkolak (x2)

3.Polska moim domem, domem jest.
Tutaj moi bliscy, bliscy są.

Ref: A ja jestem przedszkolak ,
Mały Polak, przedszkolak (x2)



4.Polska moim domem, domem jest,
Który w sercu zawsze, zawsze mam.

Ref: A ja jestem przedszkolak ,
Mały Polak, przedszkolak (x2) 


