
TREŚCI PROGRAMOWE 

listopad 

 

I. Polska – mój kraj 

 

 

 

 ,,Kartka z kalendarza- listopad”- praca z obrazkiem, 

 ,,To jest mój kraj”- słuchanie piosenki, 

 ,,Gdzie mieszkam”- zabawa dydaktyczna, utrwalenie adresu, 

 ,,Przedszkolaczek”- zabawa integracyjna przy muzyce, 

 ,,Mapa Polski” – zabawa dydaktyczna, 

 ,,Czym zwiedzamy Polskę?”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych, 

 ,,Biały i czerwony”- zapoznanie z barwami narodowymi, praca plastyczna, 

 ,,Kto Ty jesteś…? Nauka wiersza 

 Słuchanie Hymnu Narodowego 

 Udział w Akademii z okazji Dnia Niepodległości oraz Pasowania na Przedszkolaka. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

- Wspomaganie rozwoju umysłowego: Potrafię pomóc misiowi w pokonywaniu toru przeszkód, 

- Wczesna Nauka Czytania - sylaby otwarte zakończone samogłoską: PA, PO, PE, PI, PU, 

PY, 
- Sensoplastyka: Chrupkowe cuda. 

 

 



II. Realizacja programu Akademia Aquafresh 

 

 
 

 

 ,,W Pastusiowej Krainie”- zapoznanie dzieci z bohaterami opowiadań. Omówienie 

cech charakterystycznych postaci, 

 ,,Skąd się biorą zęby”- poznanie budowy jamy ustnej, 

 ,,Zabawa ze Szczotkusiem”- nabycie umiejętności określania stopnia zużycia 

szczoteczki do zębów, 

 ,,Przeganiamy Robaczka Próchniaczka”- utrwalanie nawyku mycia zębów 

przynajmniej dwa razy dziennie, 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe: 

 - Wspomaganie rozwoju umysłowego: ,,Poznawanie schematu ciała drugiej osoby”, 

- Wczesna Nauka Czytania - sylaby otwarte zakończone samogłoską: MA, MO, ME, MI, 

MU, MY, 

- Realizacja programu „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, 
- Sensoplastyka: ,,Galaretkowa niespodzianka”. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Jesienne nastroje 

 

 
 

 ,,Deszczowa rymowanka”- zabawa kołowa, 

 ,,A ja deszczu się nie boję”- osłuchanie z piosenką, 

 ,,Deszczowa muzyka”- instrumentacja piosenki, 

 ,,Jesienne liczenie”- zabawa matematyczna, 

 ,,Gazetowa gimnastyka”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych, 

 ,,Wodna wędrówka”- wysłuchanie wiersza połączone z zabawą językową, 

 ,,Jesienią w parku”- wysłuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana jego treścią, 

 ,,Chmura czy nie chmura?- zabawa rozwijająca kreatywne myślenie, 

 Wykonanie prac plastycznych o tematyce jesiennej. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

 - Wspomaganie rozwoju umysłowego: ,,Ustalam, co drugie dziecko ma po lewej i prawej stronie”, 

 - Wczesna Nauka Czytania - utrwalenie sylab otwartych zakończonych samogłoską: PA, PO, 

PE, PI, PU, PY, MA, MO, ME, MI, MU, MY: wyrazy: MAMA, MAPA, PUMA, 
- Sensoplastyka: ,, ,,Butelkowa ścieżka sensoryczna”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Jesienne nastroje c.d.  

 

 

 

 Obchody Dnia Pluszowego Misia, 

 ,,Deszcz”- zabawa paluszkowa, 

 ,,Poszukiwacze rymów”- zabawa słuchowa, 

 ,,Wietrzyk, wiatr, wichura”- zabawa z chusta animacyjną połączona z aktywnym 

słuchaniem, 

 ,,Leśne zwierzęta szukają mieszkań na zimę”- opowieść ruchowa, 

 ,,Listopadowe bystre oko”- zabawa rozwijająca spostrzegawczość i poprawne liczenie, 

 ,,Kasztan, szyszka, żołądź, orzech”- zagadki dotykowe, 

 ,,Deszczowa cza- cza”- rozwijanie swobodnej ekspresji ruchowej przy muzyce, 

 ,,Parasolka”- praca plastyczna, 

 Deszczowa chmura słuchanie muzyki połączone z twórczością plastyczną, 

 Andrzejki w przedszkolu.  

 

Zajęcia dodatkowe: 

 - Wspomaganie rozwoju umysłowego: zabawa ,,W którą stronę patrzę?”, 

- Wczesna Nauka Czytania - sylaby otwarte zakończone samogłoską: BA, BO, BE, BI, BU, 

BY, 
- Sensoplastyka: ,,Ryżolina”. 

 

 

 

 

 

 



 


