
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE                         
NA MIESIĄC LISTOPAD 2021 r.                                               

DLA DZIECI 4- letnich 
GRUPA SMERFY 

 
  

 

 
Tematy kompleksowe i  zadania dydaktyczno –wychowawcze: 

1.Tydzień I –  Rodzina – największy skarb- nazywanie członków bliższej rodziny i 

dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia 

2. Tydzień II - Mój dom - obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska, 

rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu. 

3. Tydzień III - Moje prawa i obowiązki - przestrzeganie umów dotyczących 

zgodnego funkcjonowania w grupie , przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w 

rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych 

4. Tydzień IV – Moje zdrowie i bezpieczeństwo - przezwyciężanie niechęci do 

jedzenia nieznanych potraw, spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie 

spożywania słodyczy, chipsów. 

 

                                   Plan sporządziła : mgr Kinga Janowska , mgr Martyna Wrzecion 

 

 

 
 

 



 
 PIOSENKA  MIESIĄCA  
 

„JESTEM POLAKIEM” 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

1. Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 

Na pewno w drodze spotka Nas. 

                                                                                   

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel  
Obok Wawelu mieszkał smok. 

 

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych pięknych miejsc. 

 

4. Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach 

Pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdańsku 

Skąd szarym morzem 

Można wyruszyć dalej w świat. 

 

                                                                                                     WIERSZYK MIESIĄCA 
                                                                                    KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY... 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swymi. 

— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 

— Czym ta ziemia? 

                                                                                               — Mą Ojczyzną. 

— Czym zdobyta? 

— Krwią i blizną. 

— Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze. 

— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę! 

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 

— Coś jej winien? 

— Oddać życie. 

                        WŁADYSŁAW BEŁZA 
 

 


