
 
 

 

  

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

LISTOPAD 2022R.  

GRUPA TYGRYSKI 

 

Tematyka: 

 Co słychać w przedszkolu? 

 Jak być bezpiecznym? 

 Jakie są moje supermoce? 

 Co się zmienia jesienią? 



 
 

 

  
Cele główne: 

 

 zachęcenie do stosowania przyjętych reguł zachowania w różnych sytuacjach dnia 

codziennego; 

 reagowanie na ustalone sygnały; 

 nawiązanie relacji rówieśniczych; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 utrwalenie zasad zawartych w kodeksie przedszkolaka; 

 korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych 

dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku; 

 zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni; 

 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności 

samoobsługowych, zabaw ruchowych); 

 nabywanie koordynacji ruchowej; 

 podawanie swojego imienia i nazwiska; 

 przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie; 

 powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem; 

 uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek; 

 określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, 

za, wysoko, nisko; 

 porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic 

występujących między nimi; 

 zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy i sytuacjami, w których 

wykorzystuje się apteczkę; 

 utrwalenie numeru alarmowego 112 poprzez śpiew i zabawy przy muzyce; 

 rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym; 

 nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających 

zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i 

zaginanie papieru); 

 nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej 

osoby w czasie zabawy; 

 kształcenie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron; 

 rozwijanie mowy i koncentracji uwagi; 

 organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu uczuć; 

 sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki; 

 poznawanie wyglądu liści klonu i kasztanowca; 

 rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania liści ze względu na ich rodzaj. 



 
 

 

  
 

PIOSENKA 

Nasze przedszkole  
sł. i muz. Jolanta Kucharczyk 

 

 

1. Co dzień rano z moją mamą 

idę do przedszkola, 

a tam na mnie już czekają 

Antek, Staś i Pola. 

 

Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole, 

jest dla mnie drugim domem. 

Tu się świetnie czuję, tu świetnie bawię się. 

To przedszkole jest wyjątkowe. 

 

2. A w przedszkolu moja pani 

zawsze uśmiechnięta. 

I koledzy, koleżanki, 

zabawki, zajęcia. 

 

Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole 

jest dla mnie drugim domem. 

Tu się świetnie czuję, tu świetnie bawię się. 

To przedszkole jest wyjątkowe. 

 



 
 

 
 

WIERSZ 

„Zbiory z sadu i ogrodu” 

J. Kucharczyk 

 

Już owoce i warzywa 

pięknie nam dojrzały, 

więc w jesienny dzień słoneczny 

plony pozbieramy. 

W sadzie rosną słodkie gruszki, 

na powidła śliwki, 

żółte i czerwone jabłka 

i smaczne malinki. 

A w ogrodzie jest marchewka, 

pietruszka, selery, 

teraz wszystkie te warzywa 

z mamą wykopiemy. 

W piwniczce je przechowamy 

aż do końca zimy, 

bo sałatki i surówki 

chętnie z nich robimy. 


