
 

 LISTOPAD W GRUPIE „DELFINKI” 

 

- określać będziemy pogodę oraz zjawiska charakterystyczne dla jesieni   

- poznamy symbole oznaczające różne zjawiska pogodowe, prowadzić  

  będziemy przedszkolny kalendarz pogody 

- dowiemy się, jaką rolę pełni woda  w życiu ludzi, roślin i zwierząt 

- rozwiązywać będziemy jesienne zagadki  

- wskazywać będziemy ubrania odpowiednie do danej pory  roku 

- słuchać będziemy krótkich utworów literackich, obejrzymy teatrzyki 

  dotyczące omawianej tematyki, odpowiadać będziemy na pytania  

  wynikające z ich treści 

- zorganizujemy Święto Pluszowego Misia 

- rozpoznawać będziemy najbardziej znane misie z bajek 

- wykonamy prace plastyczne różnymi technikami 

- doskonalić będziemy sposób poprawnego posługiwania się kredkami, 

   pędzlem 

- śpiewać będziemy piosenki z prostą ilustracją ruchową  

- tworzyć będziemy jesienną muzykę wykorzystując różne przedmioty  

  np.  gazety, folię,   

- podczas zabaw ortofonicznych doskonalić będziemy sprawność narządów  

  mowy 

- posługiwać się będziemy określeniami „duży - mały” oraz pojęciami 

  określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod, obok ) 

- przeliczać będziemy elementy zbioru w zakresie dostępnym dzieciom 

- tworzyć będziemy i kontynuować proste rytmy    

- systematycznie utrwalać będziemy nawyki higieniczne, porządkowe oraz 

  czynności samoobsługowe 

- podczas posiłków zwracać będziemy uwagę na właściwe zachowanie się 

  przy stole, doskonalić umiejętność posługiwania się łyżką i widelcem 

- uczestniczyć będziemy w zabawach ruchowych 

- codziennie, przy sprzyjającej pogodzie organizować będziemy zabawy  

  w ogrodzie przedszkolnym 

 

 

 



PIOSENKI 

„Zła pogoda” 
sł. K. Czartoryska, muz. K. Kwiatkowska-Marczak 

https://www.youtube.com/watch?v=H81haV8IFIc 

 

„Zła pogoda, kapie woda, 

kapie z nieba, kap, kap, kap. 

A w kaloszach do przedszkola 

idą dzieci, chlap, chlap, chlap! 

Kap, kap, kap, kap, kap kap, 

idą dzieci, chlap, chlap, chlap! 

Kap, kap, kap, kap, kap kap, 

idą dzieci, chlap, chlap, chlap! 

 

„Piosenka na chłodne dni” 

Słowa: A. Galica/T. Pabisiak, 

https://www.youtube.com/watch?v=uqW9WUIKlSc 

 
1. Umiem włożyć już buciki, 

Kurtkę zapiąć na guziki. 

 

Ref.: Chociaż trochę zimno dziś 

  To na spacer warto iść. 

 

2. Rękawiczki mam w kieszeni, 

Wiec nie boję się jesieni 

 

Ref.: Chociaż trochę zimno dziś 

To na spacer warto iść. 

 

3. Rękawiczki, ciepły szalik 

    Zimno mi nie będzie wcale 

 

Ref.: Chociaż trochę zimno dziś 

To na spacer warto iść. 

 

„Ja jestem niedźwiadek” 

( na mel. „Mam chusteczkę haftowaną” ) 

https://www.youtube.com/watch?v=nozt3uL8WQs 

 

Jedna łapka  – pokazujemy jedną rączkę 

druga łapka – pokazujemy drugą rączkę 

ja jestem niedźwiadek – wskazujemy na siebie 

Jedna nóżka, druga nóżka – pokazujemy jedną nogę, drugą nogę 

a to misia zadek – klepiemy się po pośladkach 

Lubię miodek – masujemy brzuszek 

 

kocham miodek – masujemy brzuszek 

podkradam go pszczółkom – machamy rączkami, pokazując jak pszczółki latają 

Jedną łapką, drugą łapką, czasem wciągam rurką – rączki przykładamy do buzi na wzór rurki  

https://www.youtube.com/watch?v=H81haV8IFIc
https://www.youtube.com/watch?v=uqW9WUIKlSc
https://www.youtube.com/watch?v=nozt3uL8WQs


 

WIERSZE 

„Wiatr”   Danuta Gellner 

Tam za lasem, tam za górką, 

Wiatr dokuczał małym chmurkom. 

Aż się chmurki rozpłakały 

I deszcz padał przez dzień cały. 

 

 

„Niedźwiedź” J. Brzechwa 

Proszę Państwa, oto miś, 

Miś jest bardzo grzeczny dziś, 

Chętnie Państwu łapę poda, 

Nie chce podać? – a to szkoda! 

 

 

„DESZCZYK” – zabawa paluszkowa 

  

Deszczyk pada, deszczyk pada,               dziecko stuka palcami o dywan, 
parasolka się rozkłada.                             tworzy parasolkę z palca wskazującego i dłoni, 
Chmurki małe się spotkały                        kreśli w powietrzu kształty chmur, 
i cichutko rozmawiały.                              dłonie naśladują rozmowę,     
Deszczyk pada, mały, wielki,                    naśladuj palcami padający deszcz, 
W kałuże zamienia kropelki.                     Uderza całymi dłońmi o dywan. 

 


