
Listopad 
1.Listopadowe 

wspomnienia  

2.Jesienna pogoda 

3.Zwierzęta domowe 

4.Zimno, coraz zimniej 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na listopad: 

 

Poznamy literę M, m jak mapa 

Utrwalimy pojęcia: najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od, 

Będziemy kształtować pojęcie przynależności, jaką jest rodzina, 

Utrwalimy określenia ilustrujące następstwo czasu: wcześniej, 

później, na początku, następnie, na końcu 

Wprowadzimy cyfrę i liczbę 3 

 Będziemy dokonywać analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej 

Wzbogacimy zasób słownictwa czynnego o nowe pojęcia 

Udoskonalimy umiejętności dotyczące tworzenia drzewa 

genealogicznego 

Poszerzymy wiedzę dotyczącą obiegowego ruchy ziemi 

Poznamy zjawisko skraplania się pary wodnej i jego skutków dla 

środowiska przyrodniczego 

Pogłębimy umiejętności matematyczne poprzez określanie zmian 

odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie 

doświadczeń z wodą  

Będziemy badać stałość i objętość płynów 

Utrwalimy pojęcia związane ze zmianami pogody w cyklu pór roku 

Wprowadzimy literę T, t jak termometr 

Będziemy odczytywać i zapisywać obserwacje dotyczące zjawisk 

atmosferycznych 



Poszerzymy wiedzę dotyczącą zwierząt domowych 

Poznamy literę D, d na przykładzie wyrazu deska 

Poszerzymy wiedzę na temat klasyfikacji zwierząt( gady, płazy, 

ptaki, ssaki, ryby) 

Będziemy tworzyć zbiory obiektów 

Wprowadzimy cyfrę i liczbę 4 

Będziemy rozwijać kompetencje językowe poprzez analizę i 

syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi 

Będziemy kształtować wrażliwość i empatię w stosunku do zwierząt 

Wzbogacimy wiedzę dotyczącą pracy weterynarza 

Będziemy odtwarzać rytmy 3-4 elementowe słowno- ruchowe 

Będziemy rozwijać umiejętność samodzielnego korzystania z 

książek i wyszukiwania informacji na dany temat 

Utrwalimy informację o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę 

Będziemy doskonalić umiejętność posługiwania się liczebnikami 

głównymi i porządkowymi 

Wprowadzimy literę Y, y na przykładzie wyrazu buty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilu6T55rzlAhWSwsQBHezeBwIQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAjcL35rzlAhXK0qYKHeoKCcsQjRx6BAgBEAQ&url=https://rejtelyekszigete.com/gyertyalang-uzenete-erdekes-hiedelmek/&psig=AOvVaw3D2V37-SnTcvZO9VWR9Ng6&ust=1572278043841306&psig=AOvVaw3D2V37-SnTcvZO9VWR9Ng6&ust=1572278043841306


Wysłuchamy wiersza J. Jałowiec  

pt. „ Album”  

 

Album- najmilsza księga domowa 

w której czas bezpiecznie się schował 

Wskazówki zegarów wciąż idą, ciągle szepczą: 

Tik- tak tik- tak 

A ciotunia w albumie ma stale pięć lat 

Pradziadka nie pamiętasz, a on na dziennym rowerze 

o, tu nie jedzie…. 

Tu dziadunio. 

Babki z piasku lepić potrafił? 

A tu kto? 

Tato ze smoczkiem, mama z loczkiem… 

-Jacyś, tacy… nieznani, a bliscy 

Uśmiechają się z pożółkłych fotografii. 

 

 

 


