
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze 

Listopad 2022 r 

Grupa III Niebieska 

 

 Mój kraj 

Wysłuchamy wierszy i opowiadań związanych z tematem tygodnia 

Wysłuchamy legendy Wandy Chotomskiej ,,Wars i Sawa” 

Porozmawiamy o charakterystycznych miejscach Warszawy 

Porozmawiamy o patriotyzmie, rozumieniu pojęcia przez dzieci oraz wybranych 

fragmentach historii Polski 

Weźmiemy udział w konkursie „Niepodległa Polska”  z okazji Dnia Niepodległości 

Zapoznamy się z znakiem graficznym  głoski F, f 

Poznamy wygląd oraz znaczenie symboli narodowych (godło, flaga narodowa, hymn) 

Będziemy rozwijać spostrzegawczość, pamięć wzrokową, analizę i syntezę 

wzrokową m.in. poprzez rozcinanie obrazka i składanie go w całość 

Będziemy rozwijać myślenie logiczne i przyczynowo- skutkowe poprzez układanie i 

opowiadanie historyjek obrazkowych 

Obejrzymy film edukacyjny dla dzieci ,,Mój kraj Polska” 

Wykonamy pracę plastyczną ,, Widok z mojego okna”   

 

Zabawy na jesienne wieczory 

Zapoznamy się z literaturą związaną z tematem tygodnia 

Wysłuchamy fragmentu książki Pawła Beresewicza ,, Czy pisarzom burczy w 

brzuchu” 

Porozmawiamy o twórczości oraz życiorysie Fryderyka Chopina 

Dowiemy się o tym, w jaki sposób powinniśmy się zachować podczas spektaklu w 

teatrze, kinie oraz w operze 

Rozwiążemy zagadki o zawodach artystycznych  

Zapoznamy się z znakiem graficznym głoski e, E 

Będziemy doskonalić pamięć i spostrzegawczość wzrokową oraz dokładność 

poprzez dopasowywanie elementów (puzzle, układanki) 

Będziemy doskonalić pamięć słuchową i spostrzeganie poprzez rozpoznawanie 

instrumentów w zabawie słuchowej 

Wykonamy pracę plastyczną ,, Mój ulubiony bohater” 



 
 Wieje i pada 

Zapoznamy się z literaturą związaną z tematem tygodnia 

Porozmawiamy o zmianach pogody, które występują podczas występowania pory 

roku 

Dowiemy się o tym w jaki sposób powinniśmy się ubierać podczas chłodnych dni 

rozwiążemy zagadki słowne dotyczące zmian atmosferycznych  

Będziemy rozwijać myślenie logiczne i przyczynowo- skutkowe poprzez układanie i 

opowiadanie historyjek obrazkowych 

Będziemy rozwijać spostrzegawczość, pamięć wzrokową, analizę i syntezę 

wzrokową m.in. poprzez rozcinanie obrazka i składanie go w całość 

Obejrzymy bajkę edukacyjną ,, Skąd ten wiatr” 

Ułożymy historyjkę obrazową,, Szaruga jesienna” 

Wykonamy pracę plastyczną ,, Szaruga jesienna” 

Zwierzęta przygotowują się do zimy 

Wysłuchamy wierszy i opowiadań związanych z tematem tygodni 

Porozmawiamy o tym w jaki sposób człowiek może pomóc przetrwać zimę zwierzętom 

Poznamy zwierzęta, które zapadają w sen zimowy, takie jak : niedźwiedź, borsuk, 

suseł 

Poznamy zwierzęta, które nie zapadają w sen zimowy i dowiemy się w jaki sposób 

przygotowują się do zimy(wiewiórka, lis, sarna, dzik) 

Będziemy rozwijać myślenie logiczne i przyczynowo- skutkowe poprzez układanie i 

opowiadanie historyjek obrazkowych 

Zapoznamy się z znakiem graficznym  głoski s, S 

Obejrzymy bajkę edukacyjną,, Sposoby zwierząt na przetrwanie zimy” 

Wykonamy pracę plastyczną  ,,Domy Zwierząt” 
Wykonamy pracę plastyczną „Karmnik piękny i potrzebny”  
 
 
Zabawy matematyczne 

- przeliczanie elementów zbiorów, porównywanie liczebności 
- Używanie określeń najwięcej, najmniej, więcej, mniej. 
- układanie elementów w szeregu, dobieranie w pary ,doskonalenie liczenia 
- będziemy określać położenie przedmiotów na, pod, nad, obok, wyżej, niżej, między, 
przy, na prawo, od, na lewo, od.                                                           
Terminy konsultacji z Rodzicami :   17.11.2022-  g. 12.00-13.00;  24. 11. 2022-         
g. 13.00- 14.00                                                                                                                                               


