
 
 

Zagadnienia programowe na listopad 2022 r. dla Grupy IV 

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 nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie 

empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji 

 wprowadzenie litery e, E, kreślenie jej kształtu, doskonalenie świadomości 

fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności 

czytania i pisania, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania 

podczas zabawy, rozwijanie współpracy 

 rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego  

 i porządkowego liczby 3, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie 

ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas 

wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy 

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

 i słuchu fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie 

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: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, 

rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości, 

empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji 



 rozpoznawanie liter m, M, czytanie sylab otwartych: MA, MO, ME, 

doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej 

  i głoskowej, sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów 

słownych, ćwiczenia w odróżnianiu fikcji od rzeczywistości 

 rozpoznawanie, nazywanie i pisanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego  

 i porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie 

układania rytmów i zamiany jednej reprezentacji na inną, doskonalenie 

umiejętności wchodzenia w role 

 utrwalenie kształtu i nazwy figur geometrycznych, poznanie nowej piosenki, 

rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności 

uważnej obserwacji zachowań koleżanek i kolegów 

 rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych, rozwijanie 

sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowania faktur 

dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia 

sygnałów werbalnych i symboli 

 

Tydzień III. W świecie wyobraźni 

 wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania 

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

kształtowanie empatii 

 rozpoznawanie, nazywanie i pisanie litery t, T, rozwijanie świadomości 

fonologicznej i słuchu fonematycznego wprowadzenie do pisania i czytania, 

rozwijanie współpracy i umiejętności czekania na swoją kolej 

 rozpoznawanie i pisanie 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                

i słuchu muzycznego, doskonalenie współpracy 

 rozpoznawanie żartów językowych, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, 

poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy, ćwiczenie umiejętności 

radzenia sobie z wygraną i porażką podczas gier zespołowych 

  

 



Tydzień IV. Przygotowania do zimy 

 wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt, poznanie budowy i zastosowania 

domku dla owadów, zapoznanie z terminem symetrii, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-

ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie 

wrażliwości na potrzeby zwierząt 

 poznanie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy, poznanie litery 

d, D drukowanej i pisanej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 

określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, 

wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt 

 poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce 

oraz ich zwyczajów żywieniowych, 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 przygotowań zwierząt do zimy, poznanie 

właściwości miodu, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, 

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego 

działania z innymi w zabawie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Piosenka: 

„Polska – mój dom” 
sł. Urszula Kamińska, muz. Agnieszka Widlarz 

 
Właśnie tutaj jest twoja ulica, 

mama, dom, przedszkole oraz pies. 
Miasto, wioska, kolega, dzielnica, 

a to wszystko to Polska jest! 
192 

Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina 
od Bałtyku po szczyty Tatr. 

Tu jest Polska, ojczysta kraina. 
Biały orzeł jej strzeże od lat! 

 
Morze, góry, jeziora i lasy, 

pola zbóż kołysze lekki wiatr. 
Zwiedzaj Polskę, wyruszaj na trasy. 

I jej legend poznawaj świat. 
 

Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina… (x2) 
 

Polska, Polska! – kibicuj z innymi, 
wtedy gdy drużyna twoja gra. 

Potem w stroju biało-czerwonym 
wspólnie z nimi odśpiewaj hymn! 

 
Ref.: Bo tu twoja mieszka rodzina… (x2) 

 

Wiersz: 

„Katechizm polskiego dziecka” 
Władysław Bełza 

 
Kto ty jesteś? 
– Polak mały. 

Jaki znak twój? 
– Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? 
– Między swemi. 
W jakim kraju? 

– W polskiej ziemi. 
Czym ta ziemia? 
– Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta? 
– Krwią i blizną. 
Czy ją kochasz? 

– Kocham szczerze. 
A w co wierzysz? 

– W Polskę wierzę. 
Coś ty dla niej? 

– Wdzięczne dziecię. 
Coś jej winien? 
– Oddać życie. 

 


