
Zagadnienia programowe na listopad 2022 dla Grupy V 

Tematyka kompleksowa: 

1. Deszczowa pogoda 

2. Mała i duża ojczyzna 

3. W świecie wyobraźni  

4. Przygotowania do zimy 

5. Nasze ciało 

Cele ogólne: 

Tydzień I. Deszczowa pogoda 

 przypomnienie wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie późną 

jesienią, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z 

uczuciami, rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, 

rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji 

 poznanie kształtu litery e, E, 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 

 rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonemowego, doskonalenie 

umiejętności pracy w parach, utrwalenie zasad bezpieczeństwa 

Tydzień II. Mała i duża ojczyzna 

 poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, 

rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności 

nazywania uczuć i emocji 

 poznanie kształtu litery m, M, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie 

słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, 



rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów 

słownych, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości 

 rozpoznawanie i pisanie cyfry 4, ćwiczenie aspektu kardynalnego i 

porządkowego liczby 4, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie 

układania rytmów, doskonalenie umiejętności wchodzenia w role 

 utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności 

muzycznych, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie 

umiejętności uważnej obserwacji zachowania kolegów i koleżanek 

 rozpoznawanie i podawanie nazw 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 

swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka 

relaksacji, kształtowanie empatii 

 poznanie kształtu 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 

 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 i ich nawyków żywieniowych, 

poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem, wdrażanie do odpowiedzialności za przyrodę, budzenie 

wrażliwości na potrzeby zwierząt 



 poznanie kształtu litery d, D, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie 

słuchu fonematycznego, poznanie podstawowych wiadomości na temat 

przygotowań do zimy różnych zwierząt, kształtowanie sprawności manualnej, 

wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z przyrody i dokarmiania zwierząt 

 poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, 

kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, przeliczania i rozwiązywania 

zadań z treścią, wzmacnianie wiary we własne możliwości 

 rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania 

wszystkich ćwiczeń i zadań 

 utrwalenie wiadomości na temat zwierząt przed zimą, poznanie nietoperza, 

rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie 

umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi 

w zabawie 

 

Tydzień V. Nasze ciało 

 poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie 

do uważnego obserwowania swojego ciała 

 poznanie kształtu litery y, Y, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu 

fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, poznanie 

podstawowych wiadomości na temat zmysłów i narządów zmysłów,  

 poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości i 

pielęgnacji włosów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie 

umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności wyciągania 

wniosków z przeprowadzonego eksperymentu, rozwijanie mowy i wymowy, 

wdrażanie do utrzymywania higieny osobistej 

 poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu 

muzycznego, rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności 

fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne 

 poznanie wybranych zasad zdrowego stylu życia, kształcenie umiejętności 

wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, kształcenie motoryki małej, 

zachęcanie do odkrywania nowych smaków 

 



Wiersz: „Dzień Niepodległości” 

 
Witamy wszystkich gości. 
Dzisiaj święto Polski 
-Dzień Niepodległości. 
 
- Cofnijmy się w czasie. 
Przypomnijmy sobie 
jak to wszystko było, 
co się wydarzyło. 
 
Trzy państwa się zebrały, 
kraj nasz podzieliły. 
Niezależnej Polsce 
rządy narzuciły. 
 
-Austria, Prusy i Rosjanie 
Polskę z mapy wymazały, 
urzędy i szkoły 
ludźmi swymi obsadzały. 
 
- Ponad sto lat trwania 
upokorzeń, męki 

pod obcym zaborem 
całej tej udręki. 
 
- Mowę nam zabrano, 
polskie obyczaje, 
ale Polak patriota, 
tak się łatwo nie poddaje. 
  
- Rodził się duch walki, 
Rotę wciąż śpiewano, 
o wolności kraju 
skrycie rozprawiano. 
 
- Wielkie trzy mocarstwa 
w końcu się skłóciły 
i walkę zawziętą 
ze sobą stoczyły. 
 
-I "Pierwsza Brygada" 
się wtedy zrodziła, 
o Ojczyznę utraconą 
z honorem walczyła. 

 

Piosenka: 

„Serce w plecaku” 
Autor: Michał Zieliński 

 
 

1.Z młodej piersi się wyrwało 
W wielkim bólu i rozterce 
I za wojskiem poleciało 
Zakochane czyjeś serce. 
Żołnierz drogą maszerował, 
Nad serduszkiem się użalił, 
Więc je do plecaka schował 
I pomaszerował dalej. 
 
Ref. Tę piosenkę, tę jedyną 
Śpiewam dla ciebie dziewczyno, 
Może właśnie jest w rozterce 
Zakochane twoje serce? 
Może potajemnie kochasz 
I po nocach tęsknisz szlochasz? 
Tę piosenkę, tę jedyną, 
Śpiewam dla ciebie dziewczyno. 
 

 
2. Poszedł żołnierz na wojenkę 
Poprzez góry, lasy, pola, 
l ze śmiercią szedł pod rękę, 
Taka jest żołnierska wola. 
I choć go trapiły wielce 
Kule, gdy szedł do ataku, 
Żołnierz śmiał się, bo w plecaku 
Miał w zapasie drugie serce. 
 
Ref. Tę piosenkę, tę jedyną 
Śpiewam dla ciebie dziewczyno, 
Może właśnie jest w rozterce 
Zakochane twoje serce? 
Może potajemnie kochasz 
I po nocach tęsknisz szlochasz? 
Tę piosenkę, tę jedyną, 
Śpiewam dla ciebie dziewczyno

 


