
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad dla gr. 

Biedronki 

1. Moja rodzina: budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom, utrwalanie 

wyglądu i nazw poznanych figur, rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu 

cyfrowego liczby 4, wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych, poznawanie 

właściwości magnetycznych magnesu, budzenie zainteresowania przyrodą 

nieożywioną, uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne. 

2. Mój dom: rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,  utrwalanie poznanych 

zapisów cyfrowych liczb, rozwijanie umiejętności klasyfikowania, dostrzeganie i 

kontynuowanie rytmu, poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach 

elektrycznych, utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w 

domu. 

3. Moje prawa i obowiązki: uświadamianie dzieciom ich praw, poznawanie cech 

trójkąta, utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur, przybliżanie zjawiska 

przewodnictwa cieplnego, poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło, 

zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka. 

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo: zachęcanie do zdrowego stylu życia, zachęcanie do 

dbania o czystość, zachęcanie do wykonywania prostych potraw, uwrażliwianie dzieci 

na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu, uświadamianie konieczności szukania 

pomocy u lekarza w czasie choroby, zachęcanie do dbania o zęby, 

 

Wiersz do nauki: 

 

Mama i tata to świat nasz cały, 

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne ręce 

i kochające najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju baśni, 

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do słońca 

oraz cierpliwość, co nie ma końca. 

Kochana Mamo, kochany Tato, 

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas dbacie 

i wszystkie psoty nam wybaczcie. 

Piosenka do nauki: 

 

Maluję wielki dom 

 

I. Maluję wielki dom. Ściany ma, okna 

ma, dach czerwony. A przed domem koty 

dwa, a w ogródku: mama i ja. 

 

II. Nad domem słońce lśni, ptaki dwa 

lecą gdzieś nad chmurami. Tata z 

bratem w piłkę gra, a w ogródku: mama 

i ja. 

 

III. Za oknem rośnie las, pośród drzew 

idzie jeż i sarenka. Babcia koszyk 

grzybów ma, a w ogródku: mama i ja. 

 

IV. Już dom gotowy mam! Taki dom, 

duży dom dla rodzinki. Dziadek jeszcze 

niesie psa, a w ogródku: mama i ja. 

 

Ref. Serduszka biją nam jak żywe: puk, 

puk, puk, puk. Mój dom po prostu jest 

prawdziwy, bezpiecznie jest tu. 

 


