
LISTOPAD W „BIEDRONKACH” 

 

DLACZEGO NAWET SUPERBOHATER  MA OBOWIĄZKI? (31.10 - 04.11.2022) 

Dziecko: 

- rozwija wiedzę na temat rodziny, 

- poznaje trójkąta i rozróżnia go pośród innych figur, 

- rozwija sprawność fizyczną, 

- wyrabia szybką reakcję na ustalone sygnały, 

- rozwija postawę badawczą, 

- rozwija mowę, wypowiada się pełnymi zdaniami, 

- rozwija umiejętności plastyczne, 

- porządkuje własne miejsce pracy i zabawy po skończonej aktywności. 

 

 

CO POWINIEN WIEDZIEĆ KAŻDY POLAK?  (07.11 - 10.11.2022) 

Dziecko: 

- stosuje zwroty: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku, 

- poznaje poprzez literaturę pochodzenie nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc, 

- poznaje legendy, opowieści związane ze swoją miejscowością i swoim regionem, 

- poznaje nazwy wybranych państw należących do Unii Europejskiej, 

- rozwija mowę,  

- rozwija wiedzę na temat Polski, 

- poznaje zapis cyfrowy liczby 5,  

- poszerza wiedzę o Polsce, 

- rozwija sprawność fizyczną, 

- rozwija wiedzę na temat walorów geograficznych Polski,  

- rozwija umiejętności plastyczne. 

 

 

CZY KUJAWIAK MOŻE TAŃCZYĆ KRAKOWIAKA?  (14.11 - 18.11.2022)  

Dziecko: 

- rozwija myślenie logiczne poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 

określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian 

odwracalnych i nieodwracalnych, 

- odczuwa radość z tworzenia i działania plastycznego, 

- rozwija mowę, buduje wypowiedzi całymi zdaniami, 

- rozwija wiedzę na temat Polski, 

- poznaje cyfrowy zapis liczby 0,  

- rozwija sprawność fizyczną, 

- rozwija wiedzę na temat walorów różnych regionów Polski, 

 

GDZIE MOŻNA SPOTKAĆ MAŁĄ I WIELKĄ NIEDŹWIEDZICĘ? (21.11 – 25.11.2022)  

Dziecko: 

- poznaje model kuli ziemskiej – globusa, 

- ogląda literaturę, zdjęcia, albumy związanych z kosmosem, 

- poznaje zawody związane z kosmosem: kosmonauty, astronoma, 

- poznaje ciekawostki, opowiadania, legendy na temat satelity Ziemi – Księżyca, 

- w skupieniu słucha wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,  



- rozwija wyobraźnię przestrzenną,  

- rozwija mowę, buduje dłuższe wypowiedzi, 

- rozwija wiedzę na temat przestrzeni kosmicznej, 

- poznaje cyfrowy zapis liczby 6,  

- poszerza wiedzę o kosmosie, 

- rozwija sprawność fizyczną, 

- zna prawami i obowiązkami dziecka, 

 

CO ŁĄCZY KURĘ I DINOZAURA? (28.11 – 02.12.2022)  

Dziecko:   

- poznaje wybrane zwierzęta prehistoryczne, 

- rozwija wiedzę na temat dinozaurów,  

- wie kim jest paleontolog,  zapoznaje się z pracą, 

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, 

bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, 

równoważnych, 

- rozwija mowę,  

-dba o swoje zdrowie: przebywa na świeżym powietrzu, uczestniczy w spacerach, zabawach i ćwiczeniach 

ruchowych;  

- bezpiecznie posługuje się nożyczkami;  

- wyodrębnianie w słowach sylaby, podejmuje próby określenia ich kolejności, 

- reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworu, 

-improwizuje piosenki ruchem. 

 


