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Zadania realizowane w miesiącu: LISTOPAD 
 
 
 
 

Tematy kompleksowe: 
CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?   

MOJA RODZINA 
MÓJ DOM  

MOJA DZIELNICA – BIAŁOŁĘKA 
MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

 
  



Temat kompleksowy:   

CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?   

 

Termin realizacji: 02.11 – 05.11.2021r. 

 

 

Cele główne: 

- poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, 

- dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa,  

- dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i 

mleka,  

- poznawanie znaczenia pojęć produkty mleczne, słodycze,  

- poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru i mleka,  

- rozwijanie wyobraźni plastycznej i poznawczej,  

- wyzwalanie inwencji twórczej, 

- zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem,  

- rozwijanie wrażliwości dotykowej,  

- utrwalanie nazw liczebników porządkowych,  

- tworzenie zbioru na podstawie jednej cechy – kształtu,  

- rozwijanie kreatywności i sprawności manualnych, 

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, 

- zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy. 

 



Temat kompleksowy:   

MOJA RODZINA 

 

Termin realizacji: 08.11 – 12.11.2021r. 

 

Cele główne: 

- rozwiązywanie i układanie zagadek,  

- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie,  

- poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji, 

- opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, 

- rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców,  

- rozwijanie logicznego myślenia,  

- uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi, 

- dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich, 

- rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła, 

- wzbogacanie słownictwa, 

- kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy 

patriotycznej, 

- rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych 

gramatycznie wypowiedzi na określony temat,  

- wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku wokół siebie. 

 

  



 

 

„Jak dobrze mieć rodzinę” 

1. Nigdy nie jestem sam, 

Bo rodzinę mam. 

Gdy jest mi smutno i gdy jest źle, 

rodzina wspiera mnie. / 2x 

 

Ref.: Mama i tata przytulą do serca, 

siostra i brat zabawią mnie. 

Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci, 

cała rodzina kocha się. 

 

2. Lepiej i łatwiej żyć, 

gdy ktoś obok jest. 

Kiedy zrozumie, pocieszy mnie 

i zawsze pomóc chce. / 2x 



Temat kompleksowy:   

MÓJ DOM  

 

Termin realizacji: 15.11 – 19.11.2021r. 

 

Cele główne: 

- wypowiadanie się na temat swojego domu, 

- wzbogacanie słownictwa o nazwy wykonywanych czynności, 

- kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu, 

- ćwiczenie umiejętności poprawnego operowania głosem podczas śpiewu, 

- poznawanie zawodu architekta,  

-określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, 

- zachęcanie do swobodnych rozmów oraz współpracy w zespole, 

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej, 

- kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na 

ich potrzeby, 

- rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt, 

- zapoznanie z wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym 

dawniej i dziś, 

- zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń 

elektrycznych, 

- poznawanie znaczenia urządzeń elektrycznych w życiu człowieka 

- rozbudzanie zainteresowania kulturą oraz wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji,  

- zapoznanie z zasadami jak bezpiecznie podróżować autokarem oraz poznanie zasad 

prawidłowego zachowania się w teatrze, 

- rozwijanie zainteresowania aranżacją wnętrz,  

- zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu, - 

- utrwalanie liczenia w dostępnym zakresie. 



„Magiczne miejsce” 

1. Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków, 

a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków. 

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem, 

że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem. 

 

Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce. 

W każdym kącie, tu i tam bije jego serce. 

Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam. 

Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam! 

 

2. Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną. 

Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno. 

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem, 

że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem. 

 

Ref.: Teraz wiem… 

 

3. W czarodziejskim świecie być każdy chciałby przecież. 

Zaczarować, co się da, na calutkim świecie. 

Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem, 

że mój dom prawdziwy jest, inne były snem. 

 

Ref.: Teraz wiem… 

 

 

 



Temat kompleksowy:   

MOJA DZIELNICA – BIAŁOŁĘKA 

 

Termin realizacji: 20.09 – 24.09.2021r. 

 

 

Cele główne: 

- wyjaśnienie przysłowia: „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”, 

- doskonalenie umiejętności planowania ruchu w przestrzeni oraz 

zapamiętywania kroków układu tanecznego,  

- kształtowanie poczucia rytmu,  

- zwrócenie uwagi na środki komunikacji miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie 

przedszkola oraz na logo Warszawskiego Transportu Publicznego, 

– wycieczka zabytkowym autobusem po Białołęce i odkrywaniem 

(animacyjnym) historii zabytków, 

- uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw związanych z oddalaniem się od 

opiekunów podczas wycieczki, 

- rozwijanie małej motoryki,   

- rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez tworzenie przestrzennych 

kompozycji 

- poznanie zawodu piekarza,   

zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji 

chleba w piekarni 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

 

Termin realizacji: 27.09 – 01.10.2021r.   

 

Cele główne: 

- dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubioru w stosunku do warunków 

pogodowych, 

- wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych – uwrażliwienie na potrzeby 

chorych, 

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, 

- poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystość, opisywanie 

ich zastosowania,  

- rozwijanie umiejętności rozróżniania przedmiotów za pomocą dotyku i po 

zapachu, 

- poznawanie czynników warunkujących zdrowie, 

- przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała, 

- poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach, 

-  poznawanie czynników warunkujących zdrowie: ruch, dieta, higiena, 

- rozumienie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami oraz zażywaniem 

leków bez nadzoru dorosłych,  

- stwarzanie okazji do przeliczania ,  

- utrwalanie liczenia w dostępnym zakresie,  

- odkrywanie i rozpoznawanie zapisu cyfrowego liczby 6, 

- pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych, stwarzanie okazji do okazywania 

pozytywnych uczuć 



„Lekcja zdrowia” 

 

1. Dziś tu będzie lekcja zdrowia, 

a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę. 

Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić 

i leniuszkiem był troszeczkę. 

A co robić chciał? Zaraz powiem wam! 

 

Ref.: W komputerze ciągle bywać, och, och, och! 

Na kanapie przesiadywać, och, och, och! 

Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och! 

Być brudaskiem sobie życzył, och, och, och! 

Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś, 

by zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość! 

 

2. Już posłuchał ludzik lekcji, 

w głowę się podrapał i zamyślił na godzinę. 

Wziął szczoteczkę, umył zęby, 

potem wszedł do wanny 

i szczęśliwą zrobił minę. 

A co robić chciał? Zaraz powiem wam! 

 

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak. 

Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, tak. 

Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak. 

Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak. 

Ważne, by ze sobą zrobić coś, 

by zrozumieć, że każdy z nas to zdrowy gość! 

 


