
TEMATYKI CYKLICZNE ORAZ CELE EDUKACYJNE REALIZOWANE Z 

DZIEĆMI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH 

LISTOPAD 

Tematy cykliczne: 

1. Co powinien wiedzieć każdy Polak? –  1-2 tydzień 

-budzenie zainteresowania historią państwa polskiego i znaczeniem symboli 

narodowych  

-przyjmowanie właściwej postawy podczas hymnu narodowego 

- poznanie  i wyjaśnienie znaczenia wartości, jaką jest miłość do ojczyzny 

- budzenie zainteresowania własną miejscowością, poznanie ważnych miejsc i 

osób dla danej miejscowości 

-poznawanie regionalnych strojów ludowych 

-budzenie zainteresowania folklorem swojego regionu 

-kształtowanie umiejętności sprawnego dokładania i odkładania w zakresie 

siedmiu-liczenia na konkretach 

-doskonalenie umiejętności wycinania, rozwijanie dbałości o estetyczny wygląd 

wykonywanych prac 

-rozwijanie umiejętności estetycznego sposobu poruszania się i wrażliwości 

słuchowej w trakcie odbioru dzieła muzycznego 

-zapoznanie z małą i wielką literą d, D; globalne czytanie wyrazu: dom; 

wyszukiwanie litery d, D w tekście 

  

2. Moje hobby – 3 tydzień       

- poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu  

- rozwijanie upodobań i pomysłowości, rozbudzanie ciekawości  światem 



-poznawanie zainteresowań koleżanek i kolegów 

-rozwijanie umiejętności ustawiania obiektów po kolei i ich numerowania, 

przybliżenie aspektu porządkowego liczby 

-kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych 

-rozwijanie umiejętności i sprawności manualnych 

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 3 

-zapoznanie z małą i wielką literą e, E; globalne czytanie wyrazu: ekran; 

wyszukiwanie litery e, E w tekście 

 

3.Prawa i obowiązki przedszkolaka – 4 tydzień 

- kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw i obowiązków 

- kształcenie postawy szacunku do praw innych ludzi 

-wdrażanie dzieci do tolerancji, poszanowania i akceptacji odmienności 

-dostrzeganie potrzeby wspólnego ustalania i respektowania norm i zasad 

grupowych 

-rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie 

-kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed 

posiłkiem 

-utrwalenie nazw figur geometrycznych 

-rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów 

-zapoznanie z małą i wielką literą u, U; globalne czytanie wyrazu: ul; 

wyszukiwanie litery u, U w tekście 

4.Jak wyglądał świat przed milionami lat? -  5tydzień 



-wzbogacenie wiedzy na temat warunków życia panujących w prehistorycznym 

lesie 

-poznanie zawodu górnika , zdobycie wiadomości na temat powstania węgla 

-poznanie źródeł ciepła, rozumienie konieczności ogrzewania mieszkań 

-budzenie zainteresowania w zakresie troski o zdrowie swoje i innych 

-poznawanie źródeł energii elektrycznej 

-wyjaśnienie procesu zanieczyszczania powietrza, podawanie przyczyn i 

skutków globalnego ocieplenia klimatu 

-rozwijanie umiejętności wyrażania empatii w relacjach z rówieśnikami 

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 4 

- zapoznanie z małą i wielką literą y, Y; globalne czytanie wyrazu: wagony; 

wyszukiwanie litery y, Y w tekście 

 

 

 

 

 

 


