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Temat kompleksowy: Poznajemy najbliższą okolicę wokół przedszkola. 

  Urodziny naszej  Ojczyzny.

Realizacja priorytetu: Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego w poznawaniu swojej dzielnicy i 
miasta. Budzenie świadomości przynależności do rodziny, wspólnoty najbliższego otoczenia, 
miasta i kraju. Upowszechnianie wiedzy o naszej dzielnicy i mieście. Promowanie aktywności
twórczej i artystycznej dzieci w poznawaniu Warszawy. Zapoznanie z różnymi obszarami 
zieleni na Ochocie. Obserwowanie i dowiadywanie się o  faunie i florze tych obszarów 
zieleni. Ukierunkowanie obserwacji na ochronę środowiska , segregowanie śmieci i estetykę 
naszych ulic, skwerów i parków. Przypomnienie hymnu. Utrwalenie symboli narodowych. 
Wykonie flagi z kolorowego papieru.

Temat kompleksowy: Koszyk Pani Jesieni

Poznanie znaczenia słowa „uprzejmość” i jego wartości. Poznanie warzyw rosnących w warzywniaku 
jesienią, poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy. Poznanie sposobów 
przygotowywania potraw z warzyw; rozwijanie zdolności manualnych; poszerzanie doświadczeń 
kulinarnych; zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania warzyw. Poznanie 
właściwości wybranych warzyw. Kodowanie na dywanie: nadawanie innych znaczeń obiektom, 
Myślenie matematyczne wg M. Skura i M. Lisicki: Myślenie przyczynowo-skutkowe. Poznanie 
możliwości własnego aparatu głosowego; kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu 
muzycznego. Doskonalenie sprawności fizycznej, dążenie do dokładnego wykonywania wszystkich 
zadań i ćwiczeń. Poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

Temat kompleksowy: Jesienna przygoda

Poznanie znaczenia słowa „pracowitość” i jego wartości. Poznanie jesiennych zwyczajów 
zwierząt leśnych. Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i 
przeliczania przedmiotów. Poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego; 
rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej. Doskonalenie sprawności fizycznej; 
motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń. Odkrywanie własnych 
możliwości twórczych; poszerzanie doświadczeń plastycznych. Rozwijanie motoryki małej i 
precyzyjnych ruchów rąk; motywowanie do samodzielnego wykonania pracy. Poznanie 
zawodu weterynarza.



TERMINARZ 

2.11.2022r. godz.10 Wycieczka wokół przedszkola ulicami Dickensa, Majewskiego, 
Siemieńskiego: poznawanie naszego osiedla, szkoły, skweru 
„Pod skrzydłami”.

10.11.2022r. godz.10 Uroczystość z okazji Święta Niepodległości –prosimy o strój galowy 
dla dzieci.

14.11.2022r. godz. 10 Wycieczka piesza na targowisko, obserwacja warzyw dostępnych na 
straganach w porze jesiennej. 

15.11.2022r. godz.9.15 Teatrzyk lalkowy – przedstawienie „Magiczne słowa” Teatrzyk 

lalkowy „Bajka” z Nowego Sącza

16.11.2022r. godz.11 Zabawy z gliną spotkanie z ceramikiem z Pracowni Angoba

17.11.2022r. godz.12 Teatr Guliwer przedstawienie pt: „Obcy w lesie” wyjazd do teatru 

22.11.2022r. godz. 10 Spotkanie z weterynarzem – poznanie pracy weterynarza oraz wyglądu 

i zwyczajów żabki wodnej, ustalenie, gdzie zamieszkują żabki wodne i  
czy przygotowują sie do zimy.

25.11.2022r. „Dzień pluszowego misia” - dzieci przynoszą z domu swojego misia.

 


