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                                                    Tematy kompleksowe: 

Kap, kap, kap 

Jakie to ciekawe! 

Nasze zwierzaki 

Idę z misiem do przedszkola 

                                                      

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

• Rozumie pojęcie prognoza pogody 
• Rozpoznaje i nazywa różne zjawiska atmosferyczne 
• Opisuje ilustracje 
• Dzieli wyrazy na sylaby 



• Uczestniczy w zabawach artykulacyjnych 
• Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat 
• Prowadzi dialog 
• Uczestniczy w zabawach dramowych 
• Ubiera się stosownie do pogody 
• Interesuje się przyrodą 
• Poznaje właściwości wody 
• Przeprowadza proste doświadczenia 
• Wie, jakie zwierzęta można hodować w domu 
• Jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt 
• Wie, na czym polega praca weterynarza 
• Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową 
• Wykonuje kompozycje plastyczne według własnego pomysłu 
• Rozpoznaje i nazywa wybrane figury geometryczne 
• Przelicza elementy 
• Orientuje się w przestrzeni 
• Stosuje określenia dotyczące długości 
• Mierzy długość dowolnie obraną miarą 
• Porównuje wielkość przedmiotów 
• Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje 
• Odwzorowuje układy elementów 
• Bawi się przy muzyce i śpiewa piosenki 
• Rozpoznaje dźwięki z otoczenia 
• Posługuje się nożyczkami 
• Przestrzega obowiązujących zasad 
• Bierze aktywny udział w zabawach rytmiczno-ruchowych 
• Rozwija motorykę małą w trakcie ćwiczeń grafomotorycznych 



                    Wiersz: „Kap, kap,kap”- Maciej Mazan 

"  

Deszczyk kapie: kap, kap, ka!Deszczyk chlapie: chlap, chlap, chlap!   

W okno puka: puk, puk, puk! 

W dachy stuka: stuk, stuk, stuk!  

 A gdy kładziesz się do snu, deszczyk szumi: szu, szu, szu. 

 

                                        

   
                  Piosenka: „11 Listopada” 

                        

1. To Ty jesteś Polak mały 

Każdy taki wierszyk zna 

     Polska to jest kraj wspaniały 

        Gdzie pod wierzbą Cho 



Ref : I dziś mamy święto radości 

                       Święto Polski Niepodległości 

                      Biało czerwono jest dookoła 

                    Wiwat, każdy z dumą woła 

2. Biel i czerwień, barwy nasze 

 Orzeł biały to nasz znak 

Polska to nasz kraj ojczysty 

Od Bałtyku aż do Tatr. 

Ref : I dziś mamy święto radości 

   Święto Polski Niepodległości 

    Biało czerwono jest dookoła 

     Wiwat, każdy z dumą woła 

 3.   Nasze serca są gorące 

  Polska to jest kraj niezwykły  

Który kochać każdy chce 

                                                                       
 


