
 
ZADANIA  NA  LISTOPAD  RYBKI 

 
 
OBSZAR FIZYCZNY 
• zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych zorganizowanych przez nauczyciela 
i samodzielnie w grupie rówieśniczej 
• kształtowanie nawyku wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności 
precyzyjnych – wiązania sznurówek, posługiwania się nożem i widelcem 
• przestrzeganie ustalonych zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo 
• doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych 
OBSZAR EMOCJONALNY 
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i uczuć osób 
w otoczeniu  
• kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych  
• rozbudzanie świadomości, że uczucia przyjemne i nieprzyjemne odczuwają wszyscy ludzie 
• kształtowanie nawyku szukania wsparcia w sytuacji trudnej 
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji związanych ze wspólnym 
przeżywaniem święta narodowego 
• radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami 
OBSZAR SPOŁECZNY 
• dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania 
• uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą 
• integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy 
i zabawy 
• rozwijanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań 
• rozwijanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych 
• budowanie przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych 
• umacnianie więzi z grupą przedszkolną  
• dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, 
uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń  
OBSZAR POZNAWCZY 
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego 
czytania 
• doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab 
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”, „k”, „K”, „u”, „U” 
• utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112 
• kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4, 5,  
• doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych 
• wzbudzenie rozumienia konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych 
• doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej 
osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu” 
• nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, 
legendach 
• wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca 
i dnia tygodnia (wykorzystanie symboli, gotowych lub tworzonych samodzielnie, cyfr, 
wyrazów do globalnego czytania) 
• poznanie znaków „”, „=” 
• układanie i odczytywanie zapisów matematycznych ze znakami „”, „=” 
 


