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TEMATYKA: 

 

1. Moja rodzina 

2. Mój dom 

3. Moje prawa i obowiązki 

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo 
 

 

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne: 

 rozwijanie mowy, 

 budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom, 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 

 utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur, 

 rozwijanie umiejętności liczenia, 

 poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4, 

 rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,  

 utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,  

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania,  

 dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,  

 poznawanie cech trójkąta, 

 utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur, 

 rozwijanie szybkości i zwinności, 

 rozwijanie umiejętności wokalnych, 

 wyrabianie poczucia świadomości ruchu, 

 rozwijanie sprawności manualnych, 



 wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych, 

 poznawanie właściwości magnetycznych magnesu, 

 budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, 

 podawanie cech rodziców, 

 poznawanie zwyczajów kotów i psów,  

 uświadamianie dzieciom ich praw, 

 zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, 

 przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego, 

 poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło, 

 rozwijanie narządów artykulacyjnych,  

 utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu, 

 zachęcanie do zdrowego stylu życia, 

 zachęcanie do dbania o czystość, 

 zachęcanie do wykonywania prostych potraw, 

 przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek, 

 uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu, 

 uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego, 

 zachęcanie do dbania o zęby, 

 uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne, 

 rozwijanie sprawności fizycznej.  

 

 

Wiersz do nauki 

                   „11 Listopada”   L.Wiszniewski 

Dzisiaj wielka jest rocznica 

Jedenasty Listopada!... 

Tym, co zmarli za Ojczyznę 

Hołd wdzięczności Polska składa. 

Im to bowiem zawdzięczamy 

wolność, mowę polską w szkole, 

to, że tylko z ksiąg historii 

poznajemy dziś niewolę. 

Uroczyście biją dzwony 

w mieście flagi rozwinięto 

i me serce się raduje, 

że obchodzę polskie święto. 



 

 



 

 

 

 

Piosenka o prawach dziecka (do nauki) 

 
 

Mam prawo żyć, mam prawo być sobą 

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą 

Mam prawo kochać i kochanym być 

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić 

 

Mogę się śmiać, może się dziać pięknie 

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie 

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych 

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych. 

 

Refren: Dziecka, dziecka, prawa, prawa 

Poważna sprawa, poważna sprawa, 

Dziecka, dziecka, prawa, prawa 

To nie zabawa, to nie zabawa. 

 

Mam prawo śnić, mam prawo być  inny. 

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny. 

Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę 

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 

 

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński 

 


