
TEMAT TYGODNIA: Na starej fotografii (31.10-4.11.2022)

Drodzy Rodzice,

jeśli w domu jest więcej niż jedno dziecko, między rodzeństwem czasem występują konflikty. Dla 

rodziców może to być trudne i denerwujące, jednak posiadanie brata czy siostry sprzyja rozwojowi 

społecznemu. Dzieci uczą się w ten sposób życia z innymi ludźmi, rozwiązywania konfliktów, dyskusji, 

stawiania na swoim i ustępowania, znajdowania kompromisów. Mogą doświadczać porażki, ale też 

wsparcia w trudnych chwilach. Nie wszystkie spory między rodzeństwem powinny być rozwiązywane 

przez rodziców – brak interwencji daje przestrzeń do samodzielnego wypracowania porozumienia. 

Jednak kiedy dzieci nie potrafią dojść do zgody, a zamiast tego zaczynają się bić, szczypać, wrzeszczeć, 

należy je rozdzielić i uspokoić. Potem warto wytłumaczyć, że agresja nie jest pomocna, i pokazać inne 

sposoby na rozwiązanie konfliktu. 

W tym tygodniu naszym głównym tematem będzie rodzina. Na podstawie fotografii, słuchanych 

tekstów literackich i własnych doświadczeń porozmawiamy o naszych rodzinach i będziemy podawać 

nazwy ich członków. Dzieci poznają słowa: mama, tata, babcia, dziadek, siostra, brat, syn, córka, wnuk, 

wnuczka, ciocia, wujek, prababcia, pradziadek, a nie którzy je sobie przypomną ;-)  Będziemy mówić o 

tym, że miło jest spędzać razem czas. Cały czas kształtujemy też świadomość zdrowego odżywiania się.

Poznamy nową piosenkę Właśnie po to jest rodzina i będziemy realizować jej rytm na bębenkach 

– raz cicho, raz głośno. Zaczęliśmy ćwiczyć dzielenie wyrazów na sylaby.  Podczas ćwiczeń 

gimnastycznych będziemy wykonywać różne rodzaje ruchów: skoczne, bieżne, z czworakowaniem, w 

parach i indywidualnie. Nauczymy się odpowiednio odpoczywać i relaksować podczas ćwiczeń 

oddechowych. 

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 Rozmowy o ulubionych grach i zabawach rodziców, w które się bawili, gdy byli dziećmi.

 Zabawy w robienie zdjęć oraz oglądanie fotografii rodziców i dziadków z czasów, gdy byli 

dziećmi.

 Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.



TEMAT TYGODNIA: PATRIOTYZM (07.11-10.11.2022)
Drodzy Rodzice!

W tym tygodniu porozmawiamy na temat PATRIOTYZMU. 

Dzieci poznają najbardziej charakterystyczne krainy w Polsce – nad morzem, w górach, nad 

jeziorami. Dowiedzą się, do czego służy mapa, jak odczytywać jej symbole, będziemy ćwiczyć kierunki 

w przestrzeni, określając, gdzie leżą wybrane krainy (na górze mapy – morze, na dole mapy – góry). 

Przedszkolaki poznają symbole narodowe, poszerzając słownik o nowe słowa (flaga, herb, godło), 

będą określać wygląd i kolory symboli, wysłuchając hymnu narodowego i dowiemy się, jak należy się 

zachować się podczas słuchania „Mazurka Dąbrowskiego”.

 

Dzieci zapoznają się z treścią wybranych legend (o warszawskiej Syrence). Odtwarzały fragmenty 

treści, naśladując zachowanie poszczególnych bohaterów. Wysłuchały wiersza „O warszawskiej 

Syrence”, a zdobytą wiedzą dzieliły się na forum grupy. Podczas omawiania tematu maluchy po raz 

pierwszy miały okazję wykonać polecenie z karty pracy typu labirynt. To doświadczenie wykorzystały 

podczas zabaw ruchowych.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

• Zachęcamy Państwa do utrwalania z dziećmi nazw i wizerunków symboli narodowych,

• Utrwalać z dziećmi kolory, ćwiczyć przeliczanie oraz prawidłowe użycie pojęć: góra, dół. 



TEMAT TYGODNIA: Jesienna muzyka.(14.11-18.11.2022)

Drodzy Rodzice,

większość dzieci bardzo lubi muzykę. Wpływa ona korzystnie na ich rozwój – w tym rozwój 

mózgu. Poprzez zabawy muzyczne i piosenki połączone z ruchem u maluchów kształtowane są: 

wrażliwość muzyczna, słuch, poczucie rytmu i sprawność fizyczna, uczą się one także wielu słów i 

zwrotów. Warto zachęcać maluchy do śpiewania, razem z nim tańczyć czy po prostu słuchać muzyki. 

Trzeba jednak pamiętać, by nie puszczać jej zbyt głośno, ponieważ może to powodować pogorszenie 

słuchu. W zależności od rodzaju, słuchane utwory mogą między innymi inspirować do tańca czy zachęcać

do relaksu, uspokojenia się po zabawie. Być może Wasze dziecko będzie chciało zaangażować się 

również w tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów. Zrobione razem z mamą czy tatą 

grzechotka z plastikowych butelek i kaszy czy gitara z pudełka po chusteczkach i gumek recepturek mogą

być używane do gry przy poznanych wcześniej piosenkach lub do tworzenia nowych utworów. 

Kolejny tydzień spędzimy rozmawiając o jesiennej pogodzie, którą będziemy obserwować 

podczas zabaw na dworze. Posłuchamy jesiennej muzyki, dźwięków deszczu i wiatru. Sami także 

będziemy grać i wystukiwać rytmy na instrumentach oraz różnych przedmiotach. 

Będziemy kształtować spostrzegawczość słuchową w trakcie odtwarzania rytmu poprzez 

uderzanie ręką w gazetę i motorykę podczas zabaw plastycznych. Porozmawiamy o zabawach latawcem i

o wpływie wiatru na to, czy ten poleci. Będziemy usprawniać pracę narządów mowy poprzez 

dmuchanie;-)

Porozmawiamy o tym, jak ubierać się odpowiednio do pogody, i podawać nazwy części naszej 

garderoby. Będziemy ćwiczyć samodzielność podczas ubierania się przed wyjściem na dwór.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 Rozmowy o muzyce, wykonawcach i koncertach. Słuchanie utworów z różnych gatunków 

muzycznych.

 Rysowanie lub malowanie do muzyki.

 Codzienne obserwacje pogody, stworzenie kalendarza pogody.

 Zabawy w tworzenie zbiorów dwuelementowych – dorysowywanie i skreślanie elementów. 

 Zabawy w naśladowanie i powtarzanie dźwięków.

 Zabawy we wskazywanie pierwszego i drugiego przedmiotu w szeregu.

 Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.


