
 

Zagadnienia programowe na listopad 2022 dla Grupy III 

Tematyka kompleksowa: 

1. Deszczowa pogoda 

2. Mała i duża Ojczyzna 

3. W świecie wyobraźni 

4. Przygotowania do zimy 

Cele ogólne: 
 
Tydzień I „Deszczowa pogoda” 

 przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią, 
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, 
rozwijanie umiejętności określania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie 
empatii 

 wprowadzenie litery „e”, „E”, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu 
fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, ćwiczenie 
umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych 

 rozpoznawanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 
3, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, 
utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, 
rozwijanie umiejętności współpracy 

 utrwalenie wiedzy o tym, jak się tworzą kałuże, rozwijanie słownika czynnego, 
doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności współpracy, utrwalenie 
zasad gry w gry planszowe 

 utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości 
muzycznej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, 
utrwalenie zasad bezpieczeństwa. 

 
Tydzień II „Mała i duża Ojczyzna” 

 poznanie pojęć: „mała ojczyzna”, „mapa”, „wspólnota”, poszerzanie słownika 
czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej i wrażliwości  

 rozpoznawanie liter „m”, „M”, czytanie globalne sylab: MO, MA, MI, ME, 
doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej 
i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia 
żartów słownych, ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności odróżniania fikcji 
od rzeczywistości 

 rozpoznawanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4, 
rozwijanie umiejętności liczenia i współpracy 

 poznanie nowej piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu muzycznego  
i umiejętności współpracy 

 rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie 
sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, umiejętności rozróżnienia faktur 
dotykiem i rozumienia sygnałów werbalnych i symboli 

 



 
 
Tydzień III „W świecie wyobraźni’ 

 poznanie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich 
myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, 
kształtowanie empatii  

 rozpoznawanie liter „t”, „T”, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 
fonematycznego, rozwijanie umiejętności współpracy i czekania na swoją kolej 

 rozpoznawanie cyfry „5”, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 
„5”, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności stawiania hipotez  
i wyciągania wniosków 

 poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości 
muzycznej, słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej 

 rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, 
poszerzenie słownictwa, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z wygrana 
 i porażką podczas gier zespołowych 

 
Tydzień IV „Przygotowania do zimy” 

 wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt, poznanie budowy i zastosowania 
domku dla owadów, zapoznanie z terminem „symetrii”, rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do 
bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt 

 poznanie sposobów, przygotowania się zwierząt  do zimy, poznanie litery „d”, „D”, 
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze 
zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności 
manualnej, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody, 

 poszerzenie wiedzy na temat ptaków odlatujących z Polski i pozostających w niej 
oraz ich zwyczajów żywieniowych, kształtowanie umiejętności określania 
położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne 
możliwości 

 poznanie piosenki, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie 
tężyzny fizycznej, dokładne wykonywanie wszystkich ćwiczeń i zadań 

 utrwalenie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, poznanie 
właściwości miodu, rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności logicznego 
myślenia, kształcenie zmysłów, wdrażanie do zgodnego działania z innymi 
podczas zabawy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Wiersz: 
 

„Mieszkania zwierząt” 

Lecą, lecą liście z drzewa, 
Gniazda puste, ptak nie śpiewa. 

Na gałązce siedzi wrona – kra, kra idzie zima do nas! 
Jeż pod drzewem chodzi puka 

i mieszkania sobie szuka 
- tyle liści wkoło leży, w liściach prześpi zimę jeżyk. 

Wiewióreczka w wielkim lesie  
do swej dziupli orzech niesie 

- niech tam śnieg przysypie lasy, ja w swej dziupli mam zapasy! 
Szare wróble rzędem siadły 
- A my co będziemy jadły? 

Nie bójcie się ptaszki zimy, my wam chleba nakruszymy. 
 

 
Piosenka: 

 
„Rodzinny Kraj” 

 
 Szumią stare polskie drzewa, wiatr historii wieje 
i w gałęziach cicho śpiewa sławiąc dawne dzieje. 

Wiedzą o tym wszystkie dzieci od gór aż po morze, 
Że nas strzeże od stuleci białopióry orzeł. 

 
Ref. A my wsłuchani w wiatru śpiew 

Tańczymy sobie pośród drzew 
Chlapiemy się w strumykach, 
Pragniemy w deszczu brykać. 
Kochamy nasz rodzinny kraj 

gdzie pachnie bzami piękny maj. 
Tu chcemy zawsze mieszkać, 

Po własnych biegać ścieżkach. 
 

Kolorami Polska nasza przepięknie się mieni, 
błękit nieba zieleń lasu, złoty szal jesieni. 

Biel i czerwień na sztandarze i kwiatów naręcza, 
to Ojczyzna naszych marzeń, barwna niczym tęcza 

 


