
   

 

 
LISTOPAD 

 

 U TYGRYSKÓW 

 

Domy i domki 

Cele: 

Rozwija umiejętność aktora. 

Bierze udział w teatrzyku 

pacynkowym. 

Pozwijanie sprawności fizycznej 

i wyobraźni ruchowej. 

Przestrzega określonych reguł w zabawach ruchowych. 

Ćwiczy koncentrację uwagi. 

Pokonywanie nieśmiałości i poczucia niepewności  

 

Urządzenia elektryczne 

Cele: 

Rozwiązuje zagadki. Współdziała w 

grupie.  



Poszerza swoją wiedzę i zainteresowania. 

Poznaje i utrwala nowe słowa piosenki.  

Śpiewa solo jak i w duecie. 

 
 

A deszcz pada i pada 

Cele: 

Z uwaga słucha utworu literackiego.  

Odpowiada na pytania dotyczące 

wiersza. 

Klasyfikuje elementy ze względu na 

wielkość. 

 Rozróżnia wielkość przedmiotów.  

Stosuje określenia: małe, duże. 
 

 

Dbamy o zdrowie 

Zna wpływ higieny osobistej na 

swoje zdrowie.  

Poznaje zasady postępowania w 

razie kataru i przeziębienia.  

Wie, jak należy troszczyć się o 

innych. 

Wykonuje ruchy zgodnie ze 

wskazówkami nauczyciela.  

Porusza się w rytm muzyki.  

Wykonuje ruchy naprzemienne. 

 
 



 

 

Ponadto, w listopadzie będziemy: 

W ramach programu Chronimy Dzieci: 

 „Co to jest prawo?” –  Zabawa dydaktyczna (Wie, co to znaczy prawo. Buduje 

wypowiedzi dłuższe na dany temat) 

 „O prawach dziecka” – wysłuchanie wiersza M. Brykczyńskiego (Poznaje 

podstawowe prawa dziecka. Uświadamia sobie powszechność praw) 

 „Ja i emocje”- zabawy dydaktyczne (Rozwija umiejętności rozpoznawania, 

nazywania i wyrażania emocji u siebie i u innych) 

 

Dziecięca matematyka według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  

 i Ewy Zielińskiej 
 „Co potrafi roczne dziecko, co umie dwulatek, a co trzylatek? (Zna dobre maniery. 

Potrafi się ubierać i rozbierać. Umie siedzieć przy stole i samodzielnie jeść posiłki. 

Wie, jak się zachować w łazience) 

 „Jakie nawyki należy kształtować u trzylatków i jak sobie z tym radzić?” (Wie, jak 

pomagać innym. Wie, jak dbać o to, aby rzeczy były na swoim miejscu. Wie, że 

należy szanować czyjeś rzeczy) 

 „Rozwijanie czynności samoobsługowych dzieci w przedszkolu” (Próbuje 

samodzielnie wykonywać podstawowe zadania a toalecie.  Przestrzega zasad 

bezpiecznego zachowywania się w łazience. 
 

 

Ewakuacja  
 „Zielone strzałki”- burza mózgów (Rozpoznaje i nazywa charakterystyczne 

oznaczenia drogi ewakuacyjnej) 

 

  
Varsavianistyczna szkoła 

 „Piękna Warszawa” - zabawa kierowana (Poszerza wiedzę o Warszawie. Podejmuje 

aktywność twórczą w poznawaniu Warszawy) 

 



 

W ramach realizacji projektów eTwinning „7 it's to late. Come on. Take 
action.”  „7 Jest już za późno. Daj spokój. Podejmij działanie ”  

 

 przy pomocy prac plastycznych utrwalimy kolor pomarańczowy i niebieski, poznamy 

cyfry 3 i 4 oraz kwadrat. 

 

 

“We reset” to kolejny projekt eTwinning w ramach, którego porozmawiamy o recyklingu 

oraz stworzymy własne pojemniki do recyklingu. 

  
Będziemy kontynuować  przygodę z Misiem Pysiem dzięki realizacji projektu 

czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

 w ramach realizacji projektu porozmawiamy o emocjach oraz o zdrowiu. 

 

 

W ramach programu języka angielskiego będziemy poznawać kolory, oraz części ciała 

śpiewając piosenkę  „ Head and shouders”  

 

 

  
 

„Międzynarodowy projekt Piękna nasza Polska cała” - poznamy hymn polski, zorganizujemy 

pokaz mody patriotycznej.  


