
Zamierzenia na miesiąc listopad 2022 w grupie IV:

1. „Nawet superbohater ma obowiązki”

 Rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu,
 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter,
 Rozwijanie wiedzy nt rodziny i je znaczenia dla rozwoju dziecka,
 Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi w trakcie zadań.

2. „Co powinien wiedzieć każdy Polak?”

 Poszerzanie wiedzy nt. Polski i kształtowanie postawy patriotycznej,
 Rozwijanie umiejętności matematycznych w toku różnych zabaw,
 Kształcenie percepcji słuchowej i wzrokowo – ruchowej,
 Rozwijanie aktywności badawczej.

3. „Spotkanie z folklorem polskim” 

 Zapoznanie z mniej znanymi legendami polskimi,
 Wprowadzenie znaków: większości, mniejszości i równości,
 Dostarczanie informacji nt. różnych regionów Polski, 
 Doskonalenie umiejętności obserwacji i formułowania wniosków.

4. „A może zostać astronomem, a może kosmonautą”

 Usystematyzowanie wiedzy nt. Układu Słonecznego oraz wzbogacanie informacji 
o kosmosie,

 Systematyczne rozwijanie słuchu fonematycznego,
 Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych przygotowujących do podjęcia 

nauki pisania,
 Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.



Piosenka „Co to jest niepodległość?” Wiersz „Listopad”

I. Kiedyś Rosja Austria i Prusy,
Na Polskę mieli chytre zakusy.
Niestety w końcu im się udało
I zagrabili Polskę całą.

Przez długie 123 lata,
Nie było nas na mapie świata.
I jak to czasem mówią dorośli,
Wtedy nie było niepodległości

Ref. Co to jest niepodległość?
Teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła
To polski dom, polska szkoła.
Co to jest niepodległość?
Teraz wiem już na pewno

II. Zaraz po I wojnie światowej
Powstały piękne mapy już nowe.
Tak właśnie nasza historia biegła,
Że Polska dzisiaj jest niepodległa.

Ref. Co to jest niepodległość?…

III.Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze.
Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze.

Ref. Co to jest niepodległość?…

https://www.youtube.com/watch?v=-
mI645aCTgo&ab_channel=ZoZi.TV

Wyszedł sobie do ogrodu

Stary, siwy pan Listopad.

Grube palto ma od chłodu

I kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza,

Pustka, smutek dziś w ogrodzie.

Pan Listopad cicho mruczy:

„nic nie szkodzi, nic nie szkodzi”

Po listowiu kroczy sypkim,

Na ławeczce sobie siada:

„Chłód i zimno, mam dziś chrypkę.

Trudna rada, trudna rada!”

 


