
 

  

 

ZAMIERZENIA  

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

NA LISTOPAD 

GRUPA: BIEDRONKI 
 

 

Tematyka kompleksowa: 

 Co powinien wiedzieć każdy Polak? 

 Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki? 

 Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka? 

 Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką 

Niedźwiedzicę? 

 Poznajemy dziedzictwo kulturowe Europy - Francja 
 



 

  

Cele ogólne: 

o rozwijanie mowy; 

o rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań; 

o rozwijanie słuchu fonematycznego; 

o wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie; 

o rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu; 

o budzenie zainteresowania literami: poznanie liter: t, T, i, I, d, D, k, K (drukowanych i pisanych),  

o rozwijanie pamięci; 

o rozwijanie poczucia rytmu; 

o rozwijanie umiejętności wokalnych; 

o integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce; 

o dekodowanie symboli; 

o rozwijanie percepcji wzrokowej; 

o rozwijanie kompetencji społecznych; 

o rozwijanie inteligencji emocjonalnej; 

o dążenie do zrozumienia własnej indywidualności; 

o rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10; 

o odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 5, 0, 6; 

o wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości; 

o rozwijanie umiejętności klasyfikowania; 

o nazywanie figur geometrycznych, poznanie cech trójkąta; 

o zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego; 

o rozwijanie sprawności manualnej; 

o rozwijanie umiejętności plastycznych; 

o rozwijanie orientacji przestrzennej; 

o rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej; 

o rozwijanie sprawności fizycznej; 

o kształtowanie postawy prozdrowotnej; 

o zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka; 

o poznawanie historii oraz kultury Francji. 

o poznanie legendy o powstaniu Polski; 

o poszerzanie wiedzy na temat Polski; 

o poznanie sławnych Polaków; 

o zapoznanie z nazwami państw sąsiadujących z Polską; 

o poszerzania informacji na temat różnych regionów Polski; 

o poszerzanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej; 

 



 

  

„Mazurek Dąbrowskiego” 

(sł. Józef Wybicki) 

 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany 

- Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 



 

 

 

PIOSENKA: 

„Kosmiczne niedźwiedzie” 

(sł. i muz. Krystyna Gowik) 

 

1. Na północnym niebie mieszkają niedźwiedzie, 

znane wszystkim do tej pory jako gwiazdozbiory. 

Tuli swoje dziecko Wielka Niedźwiedzica, 

a na Ziemi wielu ludzi widok ten zachwyca. 

  

Ref.: Na niebie wcale nie jest nudno, ciągle coś się dzieje! 

Przed meteorem uciec trudno i wiatr kosmiczny wieje! 

Chroni mama niedźwiedzica małego 

niedźwiadka swego 

i robi z nim babki z pyłu kosmicznego. 

I robi z nim babki z pyłu kosmicznego. 

  

2. Pomagają mamie przyjazne planety, 

ciocia Wenus łapie dla niej gwiazdki i komety. 

Bawi się radośnie Mała Niedźwiedzica, 

wujek Jowisz biega z nią po kosmicznych ulicach. 

  

Ref.: Na niebie... 

  

3. Mleczna Droga daje im mleko kosmiczne. 

Zamiast płatków tam wsypała srebrne gwiazdki liczne. 

A gdy wieczór późny, spać już dawno trzeba, 

płynie cicha kołysanka od całego nieba. 

  

Ref.: Na niebie… 

 



 

 

 

 

 

WIERSZ: 

„Trójkątna Karolina” 

(D. Wawiłow, N. Usenko) 

 

Pośrodku oceanu  

trójkątna sterczy skała, 

na tej trójkątnej skale  

trójkątny stoi pałac. 

 

Po niebie granatowym  

trójkątny księżyc płynie 

i niesie sny królewnie  

trójkątnej Karolinie. 

 

I śni się Karolinie ,  

jak wśród trójkątnych maków 

trójkątny rycerz do niej  

na białym mknie rumaku. 

 

Lecz budzi się królewna  

i łzy trójkątne leje, 

bo wokół niej ocean 

i wicher straszny wieje. 

 

Trójkątne w górze chmury,  

trójkątne szumią fale, 

a maki tu nie rosną  

i książąt nie ma wcale. 

 

Lecz oto wzeszło słońce  

i w blasku jego nagle 

zabłysły nad falami 

trójkątne białe żagle. 

 

Trójkątny okręt płynął  

przez fale i odmęty. 

Tłum mew szybował nad nim 

i wrzeszczał jak najęty. 

 

Przy sterze stał kapitan  

trójkątny niesłychanie, 

trójkątną miał lunetę,  

i czapkę , i ubranie. 

 

 

 

 

Wtem z ust wypuścił fajkę  

i z rąk wypuścił linę, 

bo ujrzał na balkonie  

królewnę Karolinę. 

 

– Kim jesteś, piękne dziewczę? –  

kapitan rzekł w zachwycie. 

– Ach, zostań moją żoną,  

bo kocham cię nad życie! 

 

Wesele było huczne  

i miała Karolina 

trójkątnych siedem córek  

i trójkątnego syna. 

 

I tak im dni szczęśliwie  

płynęły pomalutku. 

Trójkątne kwitły kwiatki  

w trójkątnym ich ogródku. 

 

Królowa  Karolina  

smażyła konfiturki, 

a wokół niej biegały  

trójkątne, śliczne córki. 

 

Trójkątny dzielny synek  

co rano biegł na plażę 

i puszczał tam okręty,  

bo chciał być marynarzem. 

 

-Szczęśliwy jestem bardzo, 

bo taką mam rodzinę- 

zwykł mówić król - kapitan,  

całując Karolinę. 

 

 


