
Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad  

2021r. Dla grupy II.

Tematy kompleksowe:

1. Moja rodzina.

2. Mój dom.

3. Moja Ojczyzna.

4. Moje prawa i obowiązki, moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

• nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek,
ciocia,

• wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).
• rytmiczne dzielenie słów – nazw obrazków (na sylaby – bez używania tego określenia).
•    rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
•    liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie 

dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
• zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów, 
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 
• opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,
• poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych. 
• poznanie konturów mapy Polski, 
• poznanie godła, flagi i hymnu polskiego,
• poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny, 
• zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
• zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,
• poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

Piosenka:”Piosenka  młodego patrioty”. Wiersz: ” Kto ty jesteś?”

Dziecko to taki patriota mały 
Na co dzień, a nie od święta 

Polską znam flagę i polskie godło 
Hymn ojczysty pamiętam.

Ref:Bo moje miasto, bo moja wioska 
To Polska, to Polska, to Polska!

A biało czerwone są barwy ulubione
To Polska, to Polska, to Polska!

Chcę jak najwięcej wiedzieć o Polsce
Więc czekam na geografię

Uczę się pilnie polskiej historii
Najlepiej jak potrafię.

Ref: Bo moje miasto, bo moja wioska
To Polska, to Polska, to Polska!

A biało czerwone są barwy ulubione
To Polska, to Polska, to Polska!

Dziecko to taki patriota mały
W myślach i czynach przejrzysty.

Brzydkich wyrazów ja nie używam
Dbam o język ojczysty.

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swymi.
— W jakim kraju?

— W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?

— Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę!
— Coś ty dla niej?

— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?

— Oddać życie. 




