
ZAMIERZENIA NA LISTOPAD 

1. Moja rodzina (2-9.11.2018) 

 określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.); 

 opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny; 

 podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców; 

 łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu; 

 określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny; 

 dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie; 

 dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych; 

 koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności; 

 poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), 
krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła 
(tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych; 
 

2. Mój dom (12-16.11.2018) 

 gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej 
obserwacji); 

 poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji; 

 określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym; 

 oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju 
myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego); 

 stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego 
dziełem; 

 

3. Moje prawa i obowiązki (19-23.11.2018) 

 przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach; 

 akceptowanie równości praw wszystkich; 

 tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub 
w środku; 

 układanie rymów do podanych słów; 

 wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie; 

 posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania); 

 wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach; 

 
4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo (26-30.11.2018) 

 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku; 

 przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną; 

 uświadomienie zagrożeń wynikających z: 

 niewłaściwego zachowania się względem zwierząt 

 kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych) 

 samodzielnego spożywania lekarstw 

 samodzielnego stosowania środków chemicznych 

 przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.  

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 

 rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem 
klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej 

 
 


