
Ostatni tydzień listopada w przedszkolu. 

W tym tygodniu grupy przedszkole realizowały tematy kompleksowe: „Kotki- Psotki” i „Misie”: „ 

Świat dinozaurów”,” Smerfy” i „Motyle” : „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”, „Słoneczka”: „ Moje 

prawa i obowiązki”. 

„Kotki- Psotki” w ramach tematyki „ Świat dinozaurów” obejrzały prezentację multimedialną na w/w 

temat. W czasie zajęć słuchały ciekawostek o wybranych dinozaurach na podstawie opowiadania, 

zagadki i pozycji książkowych .Dowiedziały się, kiedy żyły, czym się żywiły i jak wyglądały. Wspaniałą 

przygodę zakończyły pracą plastyczną „ W świecie dinozaurów”. 6-latki poznały w tym tygodniu 

literkę „L, l.” Rozumieją relacje mniejszości, większości i równości między liczbami oraz potrafią 

zastosować te znaki matematyczne w działaniach. „ Smerfy” zapoznały się z opowiadaniem S. 

Kraszewskiego „Jazda  bez  trzymanki”,  brały udział w zabawach badawczych na  temat „Co służy 

zdrowiu?”. Wysłuchały opowiadania  na temat zdrowia z książeczek wypożyczonych w bibliotece. 

Rozmawiały o  piramidzie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Wesoło bawiły się przy 

piosence „Lekcja  zdrowia”, brały udział w ćwiczeniach gimnastycznych  z piłkami. 5-latki w tym roku 

szkolnym pamiętają też o naszej oazie ptaków, systematycznie je dokarmiając. „Misie” wysłuchały 

wiersza „Dinozaury w przedszkolu” A. Widzowskiej. Wykonały pracę plastyczną „Dinozaur”. 

Kolorowały rysunek „W lesie jurajskim”. Bawiły się przy piosence „Świat sprzed milionów lat”. Uczyły 

się tańca do piosenki Shakin Stevens-Merry. Aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach gimnastycznych. 

„Motyle" dowiedziały się, jak dbać o higienę , jak prawidłowo i zdrowo się odżywiać. Inspiracją do 

tego ważnego tematu było: opowiadanie „Chrupcio idzie do lekarza”, prezentacja multimedialna, 

„Czas pandemii – Moje zdrowie w przedszkolu”, zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „W 

zdrowym ciele zdrowy duch”, zabawy tematyczne „W przychodni lekarskiej” i „U fryzjera”. Słoneczka 

wysłuchały opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby "Obowiązki". Dowiedziały się jakie mają swoje 

prawa. Obejrzały film na ten temat. Wspólnie bawiły się przy piosence o Prawach Dziecka. Brały 

udział w zabawach ruchowych oraz rozwijały umiejętności klasyfikowania według wielkości od 

najmniejszej do największej.  

Wszystkie grupy korzystając z pięknej jesiennej pogody spędzały czas na świeżym powietrzu 

korzystając ze sprzętu terenowego. 


