
TEMATYKA I ZADANIA 
LISTOPAD 

 

 

1. Listopadowe wspomnienia 

Dziecko: 

 Rozwija myślenie przyczynowo - skutkowe na podstawie 

informacji o relacjach rodzinnych; 

 Nazywa członków swojej rodziny używając znaków Polskiego 

Języka Migowego; 

 Stosuje określenia: najmłodszy, najstarszy, starszy 

od…,młodszy od…, 

  poznaje wielką i małą literę T, t pisaną i drukowaną na 

wyrazach tata, Tola, lato  wyróżnia literę T,t w wyrazach; 

 rozwija umiejętność czytania metodą globalną i sylabową; 

 

2. Polska to mój kraj, moja ojczyzna 

Dziecko: 
 Uważnie słucha piosenek, wierszy i opowiadania o tematyce 

patriotycznej; 

 Zapoznaje się z krajobrazem Polski i wybranymi zabytkami z 

wykorzystaniem mapy; 

 Poznaje sławnych Polaków; 

 poznaje wielką i małą literę I,i pisaną i drukowaną na wyrazach 

igła, Lila wyróżnia literę I,i w wyrazach; 

 rozwija kompetencje cyfrowe i językowe - poznaje cyfrę 5. 

 

3. Czy Kujawiak może tańczyć z krakowiaka? 

Dziecko: 

 Poznaje wygląd polskich strojów ludowych; 

 Zapoznaje się z muzyką ludową; 

 Poznaje wielką i małą literę D,d pisaną i drukowaną na 

wyrazach dom, Adam wyróżnia literę D,d w wyrazach; 

 rozwija kompetencje cyfrowe i językowe - poznaje cyfrę 0. 
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4. Poznajemy kosmos 

Dziecko: 

 Poznaje Układ Słoneczny; 

 Zapoznaje się z pojęciami: meteoryty, prom kosmiczny, sonda; 

 Poznaje kontynenty od najmniejszego do największego;  

 Poznaje wielką i małą literę K,k pisaną i drukowaną na 

wyrazach kot, Kamil, wyróżnia literę k,K w wyrazach; 

 Poznaje wygląd liczby 6 i jej zapis. 

 

W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci 

kompetencje cyfrowe, językowe i społeczne. Stosowane będą 

również alternatywne metody pracy będzie realizowany program 

własny, innowacja: 

 „Mówię, liczę i rachuję, paluszkami i rączkami się posługuję”- 

Innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem języka migowego w 

grupie dzieci 5-6 letnich – Innowacja własna; 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” 

 „Moli obrońcy przyrody”-program ekologiczny. 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogika zabawy, 

ćwiczenia grafomotoryczne i inne. 

 

 

WAŻNE DNI W LISTOPADZIE 

 

11 LISTOPADA- UROCZYSTOŚĆ PRZEDSZKOLNA Z 

OKAZJI ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. 

 

14 LISTOPADA – OGÓLNOPOSKI DZIEŃ SENIORA  

PRZEKAZANIE ZEBRANYCH HERBAT 

PENSJONARIUSZOM ŚRODOWISKOWEGO DOMU 

SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU. 

 

20 LISTOPADA- OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA 

 

25 LISTOPADA – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 


