
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad dla dzieci  
3-letnich 

Grupa „ Kangurki”  
 

Tematy kompleksowe: 
1. Ciepło i miło 
2. Mój dom Polska 
3. Przygotowania do zimy 
4. Moje hobby 
5. Ulubione zajęcia 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku, 
 zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności, 
 zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota, 
 wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy, 
 rozmowy o członkach rodziny, 
 wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie 

przedszkolnym. 
 rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów, 
 rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi 

długości, wielkości, 
 rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami, 
 kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, 
 nauka piosenek i pląsów- Hymn Polski, Był sobie miś, Chrapu, chrap w mroźną zimę, 
 wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom, 
 rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;  
 budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem; 
 uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania;  
 stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń́ językowych; 
 kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi; 
 rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw rożnych domów; 
 kształtowanie pojęcia numer domu; 
 uwrażliwianie na potrzebę ̨znajomości adresu zamieszkania;  
 kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej; 
 uwrażliwianie na odczuwanie emocji podczas słuchania muzyki;  
 poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;  
 rozumienie pojęcia kokarda narodowa; 
 kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju;  
 zdobywanie wiedzy o tym, kto to jest patriota; 
 kształtowanie postaw patriotycznych; 
 budzenie dumy z przynależności narodowej;  
 zapoznanie z herbem Poznania i legendą o koziołkach; 
 kształtowanie zdolności opowiadania bajek; 
 rozwijanie zainteresowań́ legendami o Polsce;  
 przeliczanie symboli narodowych; 
 rozpoznawanie symboli narodowych; 
 rozbudzanie postaw patriotycznych;  
 wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej; 
 wzbogacanie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech; 
 umiejętność ́skupiania się ̨i wyciąganie wniosków; 
 udział w zabawach z okazji Dnia Misia i Andrzejek, 
 rozbudzanie wrażliwości podczas działań́ z farbami. 


