
Zamierzenia dydaktyczne do realizacji w listopadzie dla grupy IV

1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

Dzieci dowiedzą się: jak się nazywają członkowie rodziny, jakie jest pokrewieństwo między 
członkami rodziny, jakie są różnice między prawami i obowiązkami, czym się różni miasto od wsi, jak
wygląda litera t, T i jak się ją pisze, jak wygląda trójkąt.

2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?

Dzieci dowiedzą się: jakie są polskie symbole narodowe, o czym opowiada legenda o Lechu, Czechu i
Rusie, jakie są walory geograficzne Polski, kim byli Józef Piłsudski i inni znani Polacy, co świętujemy
11 listopada, jak wygląda litera i, I i jak się ją pisze, jak wygląda liczba 5 i jak się ją pisze.

3. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

Dzieci dowiedzą się: jak wyglądają polskie stroje ludowe, jak brzmi muzyka ludowa, co to jest 
legenda, jakie są znane polskie legendy, jakie potrawy są charakterystyczne dla danego regionu 
Polski, jak się zmieniał wygląd pluszowego misia na przestrzeni lat, jak wygląda litera d, D i jak 
się ją pisze, jak wygląda liczba 0 i jak się ją pisze.

4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

Dzieci dowiedzą się: czym jest Układ Słoneczny, czym są kometa, meteoryty, gwiazdy, prom 
kosmiczny, sonda, co to jest gwiazdozbiór, do czego służy teleskop, co różni meteor i meteoryt, jak 
jest zbudowana Ziemia, co to jest przyciąganie ziemskie, co to są kontynent i ocean, jak wygląda litera
k, K i jak się ją pisze, jak wygląda liczba 6 i jak się ją pisze.
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Już przed laty okrzyknięto
W listopadzie ważne święto

11-sty dzień miesiąca
Niesie z sobą mnóstwo słońca

Bo to bardzo ważna data
I dla Polski, i dla świata.
Przedszkolaki pamiętają
Całą Polskę pozdrawiają

Niepodległość - trudne słowo. Może ono znaczy 
coś ważnego w naszym życiu? Kto mi 
wytłumaczy? Tak to słowo - bardzo ważne. Jeśli
słuchać umiesz To na pewno już niedługo łatwo 
je zrozumiesz. 

Ref.: Uwięziony ptak nie śpiewa. A czy wiesz, 
dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce, Ptaka
szczęśliwego. (bis) 

Czasem ktoś Ci nie pozwoli cieszyć się swobodą
i zamieszka bez pytania w twoim kraju z tobą. 
Potem bardzo się panoszy, rządzi i wymaga. 
Wreszcie mówi, że tak lepiej, że tobie pomaga. 

Ref.: Uwięziony ptak nie śpiewa. A czy wiesz, 
dlaczego? Bo nie spotkasz nigdy w klatce, Ptaka
szczęśliwego 

Tak poznałam, zrozumiałam słowa 
najważniejsze. Niepodległość znaczy wolność, 
słowa najpiękniejsze Niepodległość znaczy 
wolność, słowa najpiękniejsze.


