
ZAMIERZENIA 

LISTOPAD 

FOCZKI 

Tematy kompleksowe:

1. Kraina bezpieczeństwa
2. Polska naszym domem
3. Deszczowa muzyka
4. W świecie emocji

OBSZAR FIZYCZNY

• aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i 
bez nich kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie,
zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów

•  wykonywanie podstawowych ćwiczenia kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej 
postawy ciała.

OBSZAR EMOCJONALNY

• rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób,  budowanie świadomości, że 
odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.

OBSZAR SPOŁECZNY

• kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą
• stosowanie zwrotów grzecznościowych, znajomość zasad obowiązujących w grupie i prze-

strzeganie ich
• nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, 

umiejętne wyciąganie wniosków, prezentowanie swojej osoby na forum grupy
• zapoznanie z obowiązkami dyżurnego

OBSZAR POZNAWCZY(kier. polityki ad 1)

• znajomość zasad bezpieczeństwa, numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w któ-
rych dziecko powinno je zastosować,  utrwalanie znajomości swojego adresu

• doskonalenie umiejętności odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych 
w ruchu drogowym 

• doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów 
• znajomość cyfry „4”, "5" tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie 
• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia 

określonych treści i odczuwanych emocji  poprzez różne formy wyrazu 
• kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski, rozpoznawanie symboli narodowych 
• śpiewanie piosenek patriotycznych
•  posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widze-

nia, ale i z punktu widzenia innej osoby
• poznanie działania termometru, obiegu wody w przyrodzie, rozpoznawanie rodzaju deszczu



• poznanie obrazu graficznego głoski „k” oraz „K” , "U" "u", "d", "D".
• zrozumienie właściwości wody, jej stanów skupienia podczas doświadczeń  
• wykazywanie otwartości i gotowości do porozumienia się z innymi z wykorzystaniem róż-

nych form komunikacji oraz nauka alternatywnych sposobów komunikacji 
• wyrażanie swoich emocji i rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i poza-

werbalnych (tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, te-
atralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli) 


