
Zagadnienia programowe na listopad 2022 r. dla Grupy II 

Tematyka kompleksowa: 

1. Deszczowa pogoda. 

2. Mała i duża ojczyzna. 

3. W świecie wyobraźni. 

4. Przygotowania do zimy. 

 

Cele ogólne: 

Tydzień I. Deszczowa pogoda 

 poznanie znaczenia słowa szaruga, doskonalenie świadomości fonologicznej, 

słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, 

doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, 

rozwijanie współpracy w grupie 

 ćwiczenie i podawanie nazw kierunków w przestrzeni, poruszanie się według 

instrukcji, rozwijanie słownictwa, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie 

znajomości zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, 

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 fonematycznego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, 

utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa. 

Tydzień II. Mała i duża ojczyzna 

 poznanie pojęć: mapa, symbole, Polska, poszerzanie słownika czynnego, 

rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości, empatii, 

umiejętności podawania nazw uczuć i emocji 

 używanie pojęć: dom, mieszkańcy domu, doskonalenie słuchu fonematycznego, 

dokonywania analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, 

ćwiczenia w odróżnianiu fikcji od rzeczywistości 

 poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast, rozwijanie umiejętności przeliczania, 

dokonywania analizy sylabowej, 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 podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie 

sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowanie faktur dotykiem, 

doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów 

werbalnych i symboli. 



Tydzień III. W świecie wyobraźni 

 wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich 

myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, 

kształtowanie empatii 

 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, umiejętności współpracy 

 poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości 

muzycznej, słuchu muzycznego, rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej, 

współdziałanie w parach, doskonalenie współpracy, ćwiczenie ruchów 

naprzemiennych, rozciąganie 

 rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych zapachów, rozwijanie wrażliwości 

sensorycznej, poszerzanie słownictwa czynnego, doskonalenie współpracy w 

grupie. 

Tydzień IV. Przygotowania do zimy. 

 poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, 

poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

rozwijanie motoryki dużej i małej oraz precyzyjnych ruchów rąk, wdrażanie do 

bycia odpowiedzialnym za przyrodę, wdrażanie do odpowiedniego zachowania w 

lesie 

 poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki, 

niedźwiedzia i jeża, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności 

podziału słów na sylaby, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie 

umiejętności liczenia w zakresie 0–5, integrowanie grupy, wdrażanie do 

współdziałania w zabawie ruchowej 

 poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, 

kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w 

przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości 

 poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu 

muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do 

dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań 

 utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki, jeża i ptaków, rozwijanie sprawności 

manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 

wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie. 

 

 

 



 

Wiersz: 

,,Miała wiewióreczka” 
S. Szuchowa 

 

Miała ruda wiewióreczka spiżarni sześć. 

Mogła sobie całą zimę skakać i jeść. 

Miała dziuplę bardzo ciepłą, mięciutki liść. 

Mogła sobie w niej orzeszki spokojnie gryźć. 

Dobrze umie wiewióreczka, o dom swój dbać. 

Może nakryć się ogonkiem i smacznie spać. 

          
 

Piosenka: 

,,SYMBOLE POLSKI” 

1. Błyszczy w słońcu flaga Polski – tak, to właśnie ona! 

I na wietrze już powiewa wstęga biało-czerwona. 

Ref. Hopsa, hopsa, hopsa sa sa – tańczymy wesoło dziś ty i ja. / 2x 

2. Jak wygląda godło Polski, wie duży i mały. 

Dumnie strzeże swego kraju ten nasz Orzeł Biały. 

Ref. Hopsa, hopsa, hopsa sa sa – tańczymy wesoło dziś ty i ja. / 2x 

 

 

 

 

 


