
GRUPA I - TUPTUSIE 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ  

NA MIESIĄC LISTOPAD 

 

 

1. POLSKA TO MÓJ DOM 

Cele: 

 poznawanie wybranych miast i regionów naszego kraju 

 poznanie legendy związanej z powstaniem Warszawy i jej herbem 

 rozwijanie zainteresowania pięknem naszej Ojczyzny 

 wzbogacenie słownika o pojęcia patriotyczne: godło, orzeł biały, barwy ojczyste – flaga 

biało – czerwona 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania  

 zachęcanie do wypowiadania się na temat swojej najbliższej okolicy 

 rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie prac plastycznych związanych z 

omawianym tematem 

 doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej 

 

2. JESIENNE NASTROJE 

Cele: 

 rozwijanie umiejętności wokalnych 

 rozwijanie sprawności fizycznej 

 zapoznanie z nowymi technikami plastycznymi: technika origami, technika „mokre w 

mokrym” 

 zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie 

 utrwalenie znajomości figur podstawowych 

 słuchanie ze zrozumieniem opowiadań i wierszy 

 zachęcanie dzieci do dzielenia się swoimi doświadczeniami 

 zachęcanie dzieci do budowania dłuższych wypowiedzi 

 rozwijanie umiejętności pracy w małych zespołach 

 

3. ZWIERZĘTA DOMOWE 

 

     Cele:  

 zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi 

 poznanie różnych ras psów i kotów oraz ich charakterystycznych cech 

 zapoznanie ze zwierzętami domowymi (pies, kot, świnka morska, chomik) i  sposobami ich 

odżywiania 

 kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec zwierząt, które posiadamy w domu 

 kształtowanie przyjaznego i opiekuńczego stosunku do zwierząt 

 uwrażliwienie dzieci na złe traktowanie zwierząt przez ludzi 

 zapoznanie z zasadami zachowania się w kontakcie z nieznajomymi zwierzętami 



 poznanie zasad postepowania w momencie ataku psa 

 doskonalenie koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej 

 

3. DBAMY O ZDROWIE 

 

Cele: 

 utrwalenie nazw pór dnia 

 uświadamianie znaczenia zdrowia dla każdego człowieka 

 zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności 

 rozwijanie mowy, zachęcanie do wypowiadania się na temat wysłuchanych utworów 

literatury dziecięcej 

 rozumienie konieczności zachowania czystości podczas spożywania posiłków i potrzeby 

kulturalnego zachowania się przy stole 

 wzbogacanie czynnego słownika dzieci o wyrazy związane ze zdrowiem 

 uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu i zdrowego trybu życia dla prawidłowego 

funkcjonowania organizmu 

 wspomaganie dzieci w łączeniu przyczyny ze skutkiem i przewidywaniu tego, co zdarzyć 

się może 

 

 

 


