
Promyki 
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc listopad 

w Słonecznej Chatce 
 

Temat kompleksowy: Rodzina – największy skarb 
Treści programowe: 

Rodzina 
Wiedza o rodzinie 
• podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry 
• nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, 
siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia 
• podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia 
rodzinnego. 

Więzi rodzinne 
• wzajemne okazywanie sobie uczuć.  
Świat wartości 
Wartości społeczno-moralne 
• przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie 
przedszkolnej) zasad społecznych. 

Procesy poznawcze 
Spostrzeganie wzrokowe 
• obserwowanie:  
- tego, co znajduje się najbliżej dziecka 
- czynności wykonywanych przez różne osoby; próby ich naśladowania. 

Myślenie (logiczne) 
• rozwiązywanie prostych zagadek.  
Pamięć 
• zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów 
piosenek.  

Uwaga 
• skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych 
przez nauczyciela. 

Aktywność językowa 
Zabawy z dźwiękami  
• maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym 
przez nauczyciela. 

Ćwiczenia artykulacyjne 
• słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań. 
Wypowiedzi ustne 



• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. 
Początkowa nauka czytania i pisania 
Percepcja wzrokowa 
• wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek 
• układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela. 
Słuch fonematyczny 
• rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.  
Elementy matematyki 
Orientacja przestrzenna  
• wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez nauczyciela 
• nazywanie wybranych części ciała. 
Klasyfikowanie 
• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. 
barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)  
• dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi). 
W świecie sztuki – muzyka 
Muzyka i śpiew 
• słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; 
próby zapamiętywania tekstu i melodii. 

Instrumenty perkusyjne 
• uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie marakasów i 
kastanietów. 

Aktywność ruchowa 
Sprawność ruchowa 
• uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa 
• uczestniczenie w zabawach ruchowych: 
- orientacyjno-porządkowych 
- bieżnych 
- z elementem czworakowania  
- z elementem skoku, podskoku 
- organizowanych metodą opowieści ruchowej 
- ze śpiewem. 

 
Temat kompleksowy: Mój dom 

 
 


