
Zamierzenia dydaktyczne do realizacji w listopadzie dla grupy III

1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

Dzieci dowiedzą się: jak się nazywają członkowie rodziny, jakie relacje ich łączą, jak zachować się na 
cmentarzu, co to jest drzewo genealogiczne, jakie prawa i obowiązki mają dzieci, co łączy i różni: 
domy jednorodzinne, domy szeregowe, bloki, kamienice, jak wykonać pracę plastyczną z 
wykorzystaniem materiałów do recyklingu, jak wygląda litera t, T oraz 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, o Polakach, którzy zapisali się na kartach polskiej historii, 
co świętujemy podczas Narodowego Święta Niepodległości, jak wygląda litera i, I oraz jak wygląda 
cyfra 5.

3. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

Dzieci dowiedzą się: jak wyglądają polskie stroje ludowe, jak brzmi muzyka ludowa, o czym 
opowiadają polskie legendy, jakie potrawy są typowe dla różnych regionów Polski, jaka jest historia 
powstania pluszowego misia, jak wygląda litera d, D oraz jak wygląda cyfra 0.

4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

Dzieci dowiedzą się: co to jest Układ Słoneczny, co to są gwiazdozbiory, czym się różni meteoroid od 
meteorytu, czym naprawdę jest spadająca gwiazda, o kontynentach i oceanach na Ziemi, jak wygląda 
planeta Mars, czy możliwe jest życie na innych planetach, czym się różnią od siebie kosmonauta, 
astronauta i tajkonauta, jak wygląda litera k, K oraz jak wygląda cyfra 6.

Iwona Róża Salach - "W Toruniu żył
Kopernik"

 "To Polska" 
(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk). 

 
W Toruniu żył Kopernik 
i obserwował niebo. 
Chciał poznać nowe gwiazdy,
chociaż nie wiedział dlaczego. 

W czarnym bezkresnym kosmosie 
jego myśl jak sputnik świeci. 
Nie śniło mu się wcale, 
że człowiek tutaj doleci. 

Oglądał złote Słońce 
i srebrny Księżyc badał.
Często nocował nad Wisłą, 
o gwiazdach opowiadał. 

On dowiódł, że nasza Ziemia 
podąża wokół Słońca, 
chociaż uczeni mężowie 
nie chcieli mu wierzyć do końca. 

Rozsławił Kopernik Polskę 
na całym wspólnym świecie. 
Dlaczego wszyscy go znają, 
pytajcie, jeśli chcecie.

 1. Gdzie płynie Wisła błękitna  
od gór aż do morza,  
gdzie mowę ojczystą wciąż słychać,  
tam jest nasza Polska. 

Ref.: Tam Polska, Polska, Polska,  
nasz kraj, nasza ojczyzna.  
Polska, Polska, Polska,  
ziemia kochana, najmilsza.

 2. Gdzie flaga biało-czerwona  
tak dumnie powiewa  
i hymn narodowy z powagą  
każdy Polak śpiewa. 

Ref.: Tam Polska, Polska, Polska… 

3. Warszawa, Gniezno i Kraków  
legendy wciąż snują  
i pieśni historią pisane  
lasy cicho szumią. 

Ref.: Tam Polska, Polska, Polska…




