
Zagadnienia programowe na listopad 2022 dla Grupy I 

Tematyka kompleksowa: 

1. Deszczowa pogoda 

2. Mała i duża ojczyzna 

3. W świecie wyobraźni 

4. Przygotowania do zimy 

Cele ogólne: 

Tydzień 1 . Deszczowa pogoda 

● przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, 

wprowadzenie pojęcia przeprosiny, doskonalenie umiejętności wypowiadania 

się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania 

emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności 

opisywania emocji 

● poznanie znaczenia słowa szaruga, doskonalenie świadomości fonologicznej, 

słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności wygrywania i 

przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy 

● ćwiczenie i nazywanie kierunków w przestrzeni, poruszanie się według 

instrukcji, rozwijanie słownictwa, rozwijanie samodzielności, rozwijanie 

współpracy 

● utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże, rozwijanie słownika czynnego i 

słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie 

współpracy 

● utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości 

muzycznej, słuchu fonemowego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, 

utrwalenie zasad bezpieczeństwa 

Tydzień 2 . Mała i duża ojczyzna 

● poznanie pojęć: mapa, Polska, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia 

związane z Polską, rozwijanie wrażliwości 

● wysłuchiwanie rymów w wierszu, doskonalenie słuchu fonematycznego, 

rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, rozwijanie samodzielności 

● poszerzanie wiedzy o wyglądzie miast, poznanie niektórych liczebników 

porządkowych, rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentów, dbałość 

o bezpieczeństwo swoje  i innych, rozwijanie odpowiedzialności 

● poznanie nowej piosenki, odróżnianie krajobrazu miasta i wsi, rozwijanie 

pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie samodzielności i 

odpowiedzialności 

● rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych, rozwijanie 

sprawności manualnej, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, różnicowania 

faktur dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia 

sygnałów werbalnych i symboli 



Tydzień 3. W świecie wyobraźni 

● wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania 

swoich myśli gestem, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, 

kształtowanie wrażliwości, kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od 

rzeczywistości 

● poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie świadomości fonologicznej i 

słuchu fonematycznego, odróżnianie fikcji od rzeczywistości 

● rozumienie pojęcia marzenie, rozwijanie umiejętności przeliczania, 

świadomości fonologicznej, słownika czynnego, rozwijanie wyobraźni, 

rozwijanie umiejętności współpracy 

● poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości 

muzycznej i słuchu muzycznego, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, 

różnicowanie poruszania się w małej  

i dużej przestrzeni, zabawa różnymi brzmieniami, różnicowanie 

akompaniamentu ciągłego i efektów dźwiękowych, doskonalenie współpracy 

● rozpoznawanie i nazywanie niektórych zapachów, rozwijanie wrażliwości 

sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy 

Tydzień 4. Przygotowania do zimy 

● poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych, rozwijanie 

umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie mowy komunikatywnej, 

rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie chęci niesienia 

pomocy ptakom w czasie zimy 

● poznanie podstawowych wiadomości na temat niedźwiedzia, rozwijanie 

umiejętności podziału wyrazów na sylaby, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia 

mięśni narządów artykulacyjnych, kształtowanie sprawności manualnej, 

integrowanie grupy, niwelowanie strachu przed udziałem w zabawie 

● poszerzanie wiedzy na temat ptaków, kształtowanie umiejętności określania 

położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne 

możliwości 

● poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształcenie słuchu i 

pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego 

wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań 

 

 

 

 

 

 



Wiersz: „Polska to nasz kraj” 

Polska to nasz kraj, 

Polska to nasz raj. 

Polska to nie sen, 

Polska w duszy mej. 

 

Każdy zna te słowa 

Piękna nasz mowa. 

Po polsku śpiewamy, 

Bo w Polsce mieszkamy. 

 

Piosenka: „Nasza ojczyzna” 

1. Łąki zielone, malwy i maki 

I to jak pięknie śpiewają ptaki. 

Strumyk, co szumi płynąc po skałach- 

To nasza Polska wspaniała! 

Refren: Nasza Ojczyzna- 

Polska kochana 

Śpiewać chcę o niej 

co dzień od rana! 

 


