
 LISTOPAD 

I . TEMATYKA CYKLICZNA – Jesienne nastroje 

Treści programowe: 

1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną 

jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. 

padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, 

skracającej się długości dnia. 

2. Samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających 

poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie. 

3. Wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, 

śródgłosie; liczenie głosek w słowach; układanie słów 

rozpoczynających się, kończących się daną głoską, 

rozpoznawanie liter pisanych. 

4. Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie 

aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia 

CELE: 

 Zapoznanie z literą „i” małą i wielką, drukowaną i pisaną 

 rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10; zapoznanie z 

trójkątem, rozpoznawanie koła i kwadratu 

 zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca – listopad 

 zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie, 

 Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10 

 Utrwalenie zapisu cyfrowego liczb 1 i 2 

 Dostrzega rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach 

dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy                    

   

 TEMATYKA CYKLICZNA – Dbamy o zdrowie 

Treści programowe: 

1. Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw 

2. Wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących 

zdrowiu. 

3. Rozumienie znaczenia higieny osobistej. 



4. Przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego 

stylu życia. 

5. Wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących 

zdrowiu. 

6. Liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających 

się, kończących się daną głoską. 

CELE: 

 Zapoznanie z literą „t” małą i wielką, drukowaną i pisaną, 

 uświadamianie znaczenia profilaktyki dla zdrowia każdego 

człowieka, 

 zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, 

 zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5, 

 poznawanie nazw posiłków i pór dnia, 

 Zna polskie symbole narodowe: godło, flaga, hymn 

 TEMATYKA CYKLICZNA – Moje domowe zwierzątko 

 Treści programowe: 

1. Rozróżnianie, nazywanie i zdobywanie podstawowej wiedzy na 

temat zwierząt domowych 

2. Rozwiązywanie prostych zagadek o zwierzętach 

3. Zaznajamianie dzieci z ich prawami i obowiązkami 

4. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem 

palców lub innych zbiorów zastępczych 

CELE: 

 Rozpoznaje i nazywa prostokąt 

 Poznaje właściwości magnesu, rozbudza ciekawość i 

zainteresowanie otaczającym światem 

 Rozwija umiejętności wyrażania emocji 

 Zapoznanie z literą „d” małą i wielką, drukowaną i pisaną 

 Kształtowanie umiejętności myślowych – syntezy, 

porównywania i uogólniania 

TEMATYKA CYKLICZNA – Urządzenia elektryczne 



Treści programowe: 

1. Poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. 

odkurzacza, miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania 

z nich 

2. Korzystanie z wybranych urządzeń gospodarstwa domowego 

przy udziale osoby dorosłej. 

3. Posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich 

zasilania. 

4. Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego. 

5. Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w 

ułatwianiu pracy ludziom. 

CELE: 

 Zapoznanie z literą „k” małą i wielką, drukowaną i pisaną 

 Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, 

porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie znaków: >, <, =, 

 Poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii – różne 

źródła energii 

 Rozumie znaczenie energii w życiu człowieka 

UCZYMY SIĘ WIERSZY I PIOSENEK 

Wiersz „Listopad” 

Miesiąc listopad nie jest brzydki 

i smutny być nie musi wcale, 

wystarczy mu się dobrze przyjrzeć, 

żeby zobaczyć wiele zalet. 

Kiedy ostatnie liście spadną 

i szare chmury skryją niebo, 

listopad jest jak baśń ciekawa, 

ma w sobie coś tajemniczego. 

Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują, 

deszcz kropelkami w ono stuka, 

to jest melodia listopada – 

niezwykle piękna, chociaż smutna. 



Piosenka „Polka komputerowa” 

Mój komputer zachorował, 

nie chce mi się zresetować. 

Płata figle, żarty stroi, 

nawet myszka go się boi. 

 Ref.: Taka polka komputerowa, 

gdy w komputerze się wirus chowa. 

Ale polka, ładna polka, 

polka komputerowa. 

1.  
1. Wszystkie gry mi wirus zniszczył, 

a komputer tylko piszczy. 

Bardzo chory, biedaczysko, 

coś go łamie w twardym dysku. 

Ref.: Taka polka komputerowa… 

W LISTOPADZIE OCZEKUJEMY NA WAŻNE WYDARZENIA: 

1.  
1.  
 Dzień Niepodległości – który co roku obchodzimy bardzo 

uroczyście 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

 Dzień Pluszowego Misia 

 

 


