
  LISTOPAD 

 U KOTKÓW 

 

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?  

 „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 myć zęby zachowując poszczególne etapy mycia. Przestrzega zasad 

bezpiecznego zachowywania się w łazience. 

 

„Swoje zmysły oraz ruch trenuje każdy  zuch” - Program własny  
 „Poszukiwacze skarbów” - zabawy sensoryczne (Ogranicza nadwrażliwość 

dotykową. Różnicuje różne przedmioty za pomocą dotyku. Rozwija koordynację 

wzrokowo – ruchową) 

 „Co ukryło się  w ryżu?” zabawy sensoryczne (Odkrywa świat poprzez zmysł dotyku. 

Rozwija percepcję wzrokową i umiejętność wzrokowo – ruchową. Rozwija 

koncentrację uwagi) 

 „Masaż fakturowy”- zabawy sensoryczne (Ogranicza nadwrażliwość dotykową. 

Rozwija różnicowanie dotykowe. Rozwija percepcję ciała w tym schemat ciała 

 

 #WARSZAWAODDYCHA - akcja prospołeczna 

  Przeciwdziałanie smogowi 
 Dlaczego smog jest groźny jak smok? (Zapoznaje się z reagowaniem na 

niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu. Buduje wiedzę o świecie społecznym, 

przyrodniczym i technicznym) 

 

Działania ewakuacyjne 

 „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) 

 

Program edukacji ekologicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym  

 Pro-ekologia 

 „Święto Leśników” - zabawa dydaktyczna (Zapoznaje się z pracą leśnika. Wie jak 

zachowywać się w lesie. Poznaje zwierzęta żyjące w lesie. Poznaje zasady 

bezpieczeństwa w lesie) 



 

„Decorate an umbrella in autumn ceolours” – Projekt w ramach 

międzynarodowego programu E-twinning 
 „Pod osłoną parasola” - zabawy ruchowe (Rozwijanie umiejętności spostrzegania. 

Rozwijanie własnej twórczości i sprawności manualnej. Zgodne współdziałanie w 

grupie) 

 

  „Pada deszczyk”- zabawy z wykorzystaniem wiersza B. Szuchalskiej 

 

Erasmus + 

 „Jesienne kodowanie” – zajęcia dydaktyczne 

 

W ramach warszawskiej kampanii społecznej  
 „Wiem co jem”, w trosce o zdrowie dzieci zapraszamy rodziców do współudziału w  

trosce o zdrowie dzieci zapraszamy rodziców do współudziału w akcji pod hasłem: 

„Dzień Dobrego Jedzenia – Ekosztuczki w kuchni” 

 Dobrego Jedzenia – Ekosztuczki w kuchni” 


