
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE                         

NA MIESIĄC LISTOPAD 2021 r.                                         

DLA GRUPY MOTYLKI 

 
 Tydzień I – Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki? : rozwijanie mowy, wdrażanie 
dzieci do pomocy w obowiązkach domowych, rozwijanie wiedzy na temat rodziny, 
poznawanie trójkąta, zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka. 
 
Tydzień II – Co powinien wiedzieć każdy Polak? rozwijanie mowy, poznanie legendy o 
powstaniu Polski, poszerzanie wiedzy na temat Polski, poznanie sławnych Polaków, 
rozwijanie postawy badawczej, zapoznanie z nazwami państw sąsiadujących z Polską. 
 
Tydzień III Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?- rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy 
na temat polskich legend, rozwijanie umiejętności liczenia, wprowadzenie znaków: równości, 
mniejszości, większości, poszerzanie informacji na temat różnych regionów Polski, rozwijanie 
umiejętności plastycznych. 
 
Tydzień IV – Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?- poszerzanie wiedzy na 
temat przestrzeni kosmicznej, rozwijanie wiedzy na temat planety Ziemi ,rozwijanie 
umiejętności plastycznych, rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie sprawności fizycznej. 
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                                   WIERSZYK MIESIĄCA : 

„Katechizm polskiego dziecka’ – Władysław Bełza 

– Kto ty jesteś? 
– Polak mały. 

– Jaki znak twój? 
– Orzeł biały. 

– Gdzie ty mieszkasz? 
– Między swemi. 
– W jakim kraju? 

– W polskiej ziemi. 

– Czym ta ziemia? 

– Mą ojczyzną. 

– Czym zdobyta? 

– Krwią i blizną. 

– Czy ją kochasz? 

– Kocham szczerze. 

– A w co wierzysz? 

– W Polskę wierzę. 

– Czym ty dla niej? 

– Wdzięczne dziecię. 

– Coś jej winien? 

– Oddać życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               PIOSENKA MIESIĄCA 

                                           Jesteśmy Polką i Polakiem 

Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 
Chcemy byś również kochał ja i ty I ty 

Ciuchcia na dworcu czeka 
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

Ref.      Jesteśmy Polką i Polakiem 

 
Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 
Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 
W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem…… 

 
Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 
Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem…… 

Teraz to już Warszawa 
To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

Ref. Jesteśmy Polką i Polakiem…….. 
 


