
Jeżyki – Listopad 2022 

W tym miesiącu realizujemy następujące tematy: 

1) Każdy ma swój dom 

2) To moje przedszkole  

3) Jesienna szaruga 

4) Czy to prawda, czy to bajka? 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze: 

• rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach 

ruchowych  

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych, dbanie o 

zachowanie prawidłowej postawy ciała 

• rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i 

graficznych 

• wdrażania do rozpoznawania i nazywania emocji 

• kształtowanie poszanowania emocji swoich i innych  

• motywowanie do czynnego brania udziału w zajęciach 

• stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy 

• kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej 

• kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych reguł  

• wyrabianie nawyku poszanowania zabawek 

• kształtowanie poczucia przynależności do grupy  

• kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach 

zabawowo-zadaniowych 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na bliskie tematy  

• wdrażanie do uważnego słuchania 

• rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego  

•  zdobywanie orientacji w położeniu na, pod, obok  

• kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami 

głównymi w dostępnym zakresie  



• rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie budowli z 

klocków 

• kształtowanie poczucia przynależności narodowej 

• klasyfikowanie figur geometrycznych według kształtu i koloru 

• rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim 

poprzez słuchanie literatury i wypowiedzi na jej temat 

• rozwijanie percepcji wzrokowej 

• rozwijanie wyobraźni i myślenia  

• kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości  

• doskonalenie percepcji wzrokowej i pamięci 

•  rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi  

• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej 

 

Realizacja programu L. Wygotskiego „Klucz do uczenia się” 

Ruch ekspresyjny  

Sesja 2: Ranek – noc 

Sesja 3: Wielki niedźwiedź – malusieńka myszka  

Matematyka sensoryczna cz.1  

Sesja 3: Królestwo figur- figurkowe herbatniki dla figurkowych 

ludzików  

Od bazgrania do pisania  

Sesja 2: Dym  

 

W listopadzie u Jeżyków: 

09.11.22 Dzień Jeża  

10.11.22 czwartek– „Muzyczna reggaeneracja” koncert (akordeon, 

skrzypce elektryczne, wokal i perkusja)  



22.11.22 Dzień Kredki  

25.11.22 Dzień Pluszowego Misia  

Tekst piosenki 

Poszła Ola na spacerek 
Na słoneczko, na wiaterek 
A tu lecą jej na głowe 
Liście złote i brązowe…(x2) 

Myśli Ola – Liści tyle 
Zrobię bukiet z nich za chwilę 
La, la, la, la, la, la, la, la, la 
La, la, la, la, la, la, la, la, la 

 
Tekst wierszyka  

Poszła Ola do przedszkola  

Poszła Ola do przedszkola, 

Zapomniała parasola, 

Bo parasol był zepsuty 

I zostały same druty. 

 

 


