
 

 
Tematyka kompleksowa na m-c listopad dla dzieci 5-6 letnich 

 
1.Moja rodzina 
• Dziecko dzieli  się wiadomościami na temat życia w rodzinie; rozumie 
znaczenie pracy zawodowej rodziców i  wie na czym ona polega. 

• rozwija umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie 
wypowiedzi na określony temat 

• Opisuje ilustracje, buduje poprawne zdania, przelicza słowa w zdaniach 

• Wymienia głoski w słowach igła,Iwo - układa schematy i modele tych słów, 
określa miejsce samogłoski w tych słowach, opisuje wygląd litery i, I, odtwarza 
ich kształt (dzieci 6letnie) 

• Utrwala  cyfry od 1 do 4(dzieci 6letnie) 
2.Mój dom 
• Utrwala znajomość swojego nazwiska i adresu zamieszkania.  

• Wymienia słowa rozpoczynające się głoską t 

• Wymienia głoski w słowach tata,Tomek układa schematy i modele tych 
wyrazów, określa miejsce spółgłoski  w wyrazach o prostej budowie 
fonetycznej, poznaje kształt litery t,T (dzieci 6letnie) 

• Wzbogaca wiadomości na temat zwierząt domowych, ich domów-  rozumie 
konieczność zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt. 

• Wie co to są urządzenia elektryczne, rozumie  ich znaczenie w życiu człowieka, 
zna zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych 

• Układa historyjki obrazkowe  zgodnie z kolejnością zdarzeń 

• Rozpoznaje  figury geometryczne- poznaje  efekt odbicia i symetrii 

•  Określa położenia przedmiotów w przestrzeni 
• Rozpoznaje i nazywa cyfrę 5 (dzieci 6letnie)  
• Układa obrazki, maluje, koloruje, wycina, rysuje, nakleja elementy 

3.Moje prawa i obowiązki 
• Wymienia słowa z głoską d, określa miejsce spółgłoski w słowie, odkrywa 

małą i wielką literę d,D (dzieci 6letnie)  

• Wie, że dzieci  posiadają swoje prawa  i obowiązki - rozumienie konieczność  
przestrzegania praw przez inne dzieci i przez dorosłych; 

• Wypowiada się na temat swoich praw i obowiązków 

• Rozwija swoje umiejętności rachunkowe 

• Rozpoznaje i nazywa cyfrę 0 (dzieci 6 letnie) 

• Tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów 
 



 
4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo 

• Wymienia głoski w słowach kot, Kama  układa schematy i modele tych 
wyrazów, rozpoznaje literę k,K (dzieci 6letnie) 

• Potrafi ułożyć z poznanych liter proste wyrazy, zdania. 

•  Potrafi ułożyć z  części obrazek przedstawiającego ciepłe, jesienne elementy 
garderoby 

• Wie jak należy się ubrać stosownie do pogody 

• Wie jakie  czynniki warunkują zdrowie- systematycznie dba o czystość rąk i  
ciała  

• Potrafi dokonać oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu- nabywa umiejętności przewidywania konsekwencji 
niebezpiecznych zachowań, poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach 
zagrożenia. 

• Rozpoznaje  i nazywa produkty potrzebne do właściwego funkcjonowania 
organizmu- zna zasady zdrowego odżywiania 

• Rozpoznaje i nazywa cyfrę 6 (dzieci 6letnie) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Piosenka „Lekcja zdrowia” (sł. i muz, K. Gowik) 
 

1.Dziś tu będzie lekcja zdrowia, 
a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę. 

Był raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić 
i leniuszkiem był troszeczkę 

A co zrobić chciał? Zaraz powiem wam! 
 

Ref.: W komputerze ciągle bywać och, och, och! 
Na kanapie przesiadywać, och, och, och! 
Zjadać chipsy i słodycze, och, och, och! 

Być brudaskiem sobie życzył, och, och, och! 
Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś, 

by zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość! 
 

2. Już posłuchał ludzik lekcji, 
w głowę się podrapał i zamyślił na godzinę. 

Wziął szczoteczkę, umył zęby, 
potem wszedł do wanny 
i szczęśliwa zrobił minę. 

A co robić chciał? Zaraz powiem wam! 
 

Ref.: Już nie siedzieć w komputerze, tak, tak, tak. 
Jeździć dużo na rowerze, tak, tak, tak. 
Jeść owoce i warzywa, tak, tak, tak. 

Bo to zdrowie się nazywa, tak, tak, tak. 
Ważne, by ze sobą zrobić coś, 

by zrozumieć, że każdy z nas to zdrowy gość! 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

WIERSZ  „O prawach dziecka” M. Bryczyńskiego 
• nauka fragmentu 

Niech się wreszcie każdy dowie 
I rozpowie w świecie całym, 
Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 
Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 
Chcąc wielu dzieci los odmienić, 
Stworzyli dla Was mądre prawa. 
Więc je na co dzień i od święta 
Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

 
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

 
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 
 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, 
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

 
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 
 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

 
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 
 

Tak się tu w wiersze poukładały 
Prawa dla dzieci na całym świecie, 
Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej, jak umiecie 

 



 


