
 

          U „ BIEDRONEK” 

W LISTOPADZIE ! ! ! 

 

   

TEMATYKA: 

 

1.NASZA MAŁA OJCZYZNA. 

2.MÓJ DOM - POLSKA. 

3.MOJE HOBBY. 

4.ULUBIONE ZAJĘCIA. 

 

ZADANIA: 

a) Będziemy poruszać tematy dotyczące 

tożsamości narodowej takie jak: poznanie nazwy 

stolicy Polski i jej symboli narodowych, a także 

różnych krajobrazów naszego kraju.  

b) Poruszymy także tematy 

dotyczące poszanowania 

odmienności innych; poznamy 

znaczenie pojęcia „wolność”, 

zgłębimy jego znaczenie oraz 

usystematyzujemy wiadomości  

na temat wyżej wymienionego 

pojęcia. 



c) Poszerzymy wiedzę na 

temat zwierząt domowych 

takich jak pies i kot; 

poznamy ich typowe 

zachowania i nawyki oraz 

sposoby właściwej opieki nad 

nimi.  

 

d) Podczas eksperymentów i zabaw badawczych 

poznamy typowe cechy wiatru 

oraz różne rodzaje deszczu jako 

zjawisk zwiastujących nadejście 

zimy.  

e) Na zajęciach będziemy 

rozmawiać na temat sposobów 

ochrony przed zimnem oraz 

dbania  

o własne zdrowie. 

  

f) Zapoznamy się z wybranymi 

urządzeniami elektrycznymi, ich 

działaniem i funkcjami jakie pełnią.  

 

g) Będziemy doskonalić umiejętność liczenia  

w zakresie od 1-4; poznamy określenia opisujące 



wysokość: „wysoki-niski”; 

zapoznamy  

się z pojęciem „rytmu”  

w matematyce; będziemy 

rozwijać umiejętności 

dotyczące klasyfikowania 

przedmiotów ze względu na podaną cechę.  

 

h) Poznamy strukturę utworu 

muzycznego (piosenki); 

będziemy rozwijać swoją 

wrażliwość i ekspresję 

muzyczną podczas zabaw przy 

muzyce i śpiewania piosenek. 

 

 

Ponadto:  

-Poznamy wspaniałe i nowe zabawy paluszkowe, 

zabawy ruchowe z opowieścią, zabawy muzyczne  

z pokazywaniem, gry i zabawy dydaktyczne oaz 

wesołe pląsy, dzięki którym na pewno nie będziemy 

się nudzić, nawet w czasie jesiennej szarugi  

i deszczu. 

Bardzo lubimy gimnastykę przy muzyce i nie tylko, 

więc i jej nie może zabraknąć w listopadzie bo… 



mimo, że na dworze szaro, buro i ponuro to u nas 

zawsze jest wesoło ! ! ! 
 

 

 

WIERSZ MIESIĄCA: 

 

„ Syrenka” J. Laskowski 

 

Stoi Syrenka nad Wisłą, 

słońce w jej oczach zabłysło.  

Warszawskie dzieci tu przyszły, 

stanęły na brzegu Wisły. 

Kiwają Syrenie ręką: 

„ Jakże się miewasz, Syrenko ?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKA MIESIĄCA: 

 

„Dwa kocury” sł. i muz. J. Bernat 

 

Były sobie dwa kocury, 

jeden szary, drugi bury. 

Ostre zęby i pazury 

miały obydwa. 

Aaa …aaa… 

Cicho sza! 

 

Śpią kocury na kanapie, 

jeden sapie, drugi 

chrapie, ale gdy się 

zbudzą, uciekaj - a kysz! 

Bo jak skoczą w lewo ,w prawo, 

Każdy złapie sobie mysz! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


