
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na m-c  LISTOPAD 

1. Mama i tata -  rozpoznaje i nazywa literę i: małą i wielką, drukowaną i pisaną, pisze litery i, 

I, czyta tekst wyrazowo-obrazkowy z literą i, wyjaśnia pojęcie drzewo genealogiczne; tworzy 

skrócone drzewo genealogiczne, opisuje poszczególnych członków rodziny, rozpoznaje i 

nazywa zapis cyfrowy liczby 4, –podaje nazwy zawodów wykonywanych przez rodziców. 

2. Mój dom - rozpoznaje i nazywa literę t: małą i wielką, drukowaną i pisaną, pisze litery t, T, 

rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 5,  rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 0, wie, 

dlaczego obchodzimy święto 11 listopada. 

3. Moje prawa i obowiązki- rozpoznaje i nazywa literę d: małą i wielką, drukowaną i pisaną, 

pisze litery d, D, czyta proste wyrazy z poznanymi literami,  określa przedstawione na 

schematycznych rysunkach prawa dzieci, – stosuje znaki: =, <, >, wymienia prawa, jakie mu 

przysługują, wie, że 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. 

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo- – rozpoznaje i nazywa literę k: małą i wielką, drukowaną i 

pisaną, czyta sylaby, proste wyrazy, pisze poznane litery, podaje konsekwencje niewłaściwego 

ubierania się w odniesieniu do warunków pogodowych, rozpoznaje, pisze i nazywa zapis 

cyfrowy liczby 6, podaje nazwy produktów sprzyjających zdrowiu, zna na pamięć zasady 

związane z bezpieczeństwem. 

 
Rymowanka do nauki na m-c LISTOPAD 

 

Moja rodzina, choć bardzo liczna, 

Jest dobra, miła i sympatyczna. 

I choć czasami wytrzymać trudno, 

To daję słowo- nie jest w niej nudno! 

Każdy ma swoje upodobania, 

jeden do nauki, drugi do spania. 

Lecz wszyscy bardzo się kochamy 

I zawsze sobie w życiu radę damy. 

 
Piosenka do nauki na m-c LISTOPAD: 

„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. 

 


