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W LISTOPADZIE:  

 Dowiemy się jakie są rodzaje deszczu, będziemy rozpoznawali je po słyszanych dźwiękach.  

 Zapoznamy się z figurą geometryczną trójkątem. Poznamy jego cechy. 

 Będziemy zgadywać co pływa, a co tonie, a następnie sprawdzimy to. 

 Będziemy zastanawiać się nad tym, co by było gdyby ciągle padał deszcz.  

 Porozmawiamy o tym, jak powstają chmury i skąd się bierze mgła.  

 Wysłuchamy opowiadań, legendy, wierszy- porozmawiamy na ich temat i wykonamy zadania z nimi 

związane. 

 Przeprowadzimy doświadczenie z gorącą wodą i lusterkiem- Jak powstają chmury? 

 Wyrazimy siebie poprzez taniec między innymi do muzyki klasycznej „Jesień” A.  Vivaldiego. 

 Będziemy obchodzili Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. 

 Będziemy wystukiwali rytm do muzyki z wykorzystaniem instrumentów takich jak: tamburyn, 

marakasy, talerze, klawesy, trójkąty. 

 Będziemy rozwiązywali zagadki słowne i obrazkowe związane z omawianą tematyką. 

 Stworzymy prace plastyczne przy użyciu wielu materiałów, np. bibuły, waty, farb w pędzelku, 

papieru kolorowego,  tektury.  

 Będziemy brali udział w zabawach muzyczno-ruchowych, naśladowczych. 

 Będziemy dokonywali analizy i syntezy sylabowej.  

 Zakodujemy i będziemy odczytywać kody. Będziemy bawić się i uczyć z naszym robotem 

edukacyjnym.  

 Będziemy obserwowali i opisywali zmieniającą się pogodę, nazywali bieżący miesiąc. 

 Będziemy rozmawiali o Polsce i krajach sąsiadujących z naszym państwem. 

 Będziemy składali elementy w cały obrazek, związany z omawianą tematyką, opiszemy co się na 

nim znajduje.  

 Ułożymy elementy historyjki obrazkowej w odpowiedniej kolejności.  

 Zapoznamy się z symbolami narodowymi i poćwiczymy prawidłową postawę podczas śpiewania 

hymnu.  

 Nauczymy się na pamięć wiersza i piosenek.  

 Przyjrzymy się mapie Polski i zaznaczymy na niej Gdynię.  

 Wyszukamy podobieństwa i różnice na zdjęciach i ilustracjach.  
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 Obejrzymy filmy edukacyjne związane z omawianą tematyką.  

 Dowiemy się, jak mówi się „cześć” w krajach sąsiadujących z Polską.  

 Porozmawiamy o zwierzętach domowych-dowiemy się jakie zwierzę nazywane jest najlepszym 

przyjacielem człowieka, ale też jak dbać o zwierzęta. 

 Przeniesiemy się do Teatru Narodowego w Warszawie i obejrzymy spektakl pt. „Pchła Szachrajka”. 

 Będziemy liczyć i przeliczać  na różne sposoby . 

 Porozmawiamy z behawiorystą zwierząt- jak powinniśmy się zachowywać, gdy spotkamy obce 

zwierzę, ale też o pracy w schronisku i o codzienności zwierząt tam mieszkających.  

 Będziemy rysować po śladzie. 

 Obejrzymy prezentacje multimedialne związane z tematyką omawianą w czasie tego miesiąca. 

 Będziemy obchodzili Dzień Pluszowego Misia. 

 Będziemy rozmawiali o urządzeniach elektrycznych. 

 Dowiemy się do czego służy prąd  i co by było, gdyby go nie było.  

  Porozmawiamy o tym,  jak możemy oszczędzać energię.  

 Będziemy porównywali tekst wysłuchanej książki i obejrzanej bajki o tym samym tytule.  

 Będziemy starali się utrzymywać porządek w łazience, szatni, w sali podczas zabawy, nauki, czy też 

spożywania posiłków.  

 Będziemy doskonalili samodzielne ubieranie się, zapinanie guzików, zasuwanie zamków, 

prawidłowe zakładanie obuwia itp.  

PIOSENKI 

Jesienny deszcz 

sł. Stanisław Karaszewski 

muz. Wojciech Kaleta 

 

1. Dziś chmurkę nad podwórkiem potargał psotny wiatr, 

aż deszcz popłynął ciurkiem i na podwórko spadł. 

Ref. Hej, pada, pada, pada, pada, pada deszcz, 

jesienny, pada, pada, pada, pada deszcz! 

2. Deszcz płynie po kominie, wesoło bębni w dach, 

w blaszanej dzwoni rynnie i wsiąka w mokry piach. 
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Ref. Hej, pada, pada, pada... 

3. Kalosze wnet założę, parasol wezmę też, 

bo lubię, gdy na dworze jesienny pada deszcz. 

Ref. Hej, pada, pada, pada... 

 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=OVfpvDoguVo 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Słowa i muzyka: Niezwykłe Lekcje Rytmiki 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 

1. Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 

Na pewno w drodze spotka Nas 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

https://www.youtube.com/watch?v=OVfpvDoguVo
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3. 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 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 

4. Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach 

Pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdańsku 

Skąd szarym morzem 

Można wyruszyć dalej w świat 

 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=86s 

Kot 

Janusz Radek 

Wskoczył kot na płot 

Kot jest sprawcą wielu psot 

Lubi prężyć się na słońcu 

Nim go noc przegoni w końcu 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=86s
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Kiedy sen Cię zmorzy zdrowy 

Kot wybiera się na łowy 

I wśród głuchej nocnej ciszy 

Kocur czai się na myszy 

Albo skrobie się na dach 

Kiedy miasto w nocnych mgłach 

Chór kocurów się spotyka 

Kocia niesie się muzyka 

Tak do rana będą grać 

Lecz fałszują lepiej spać 

Spać 

WIERSZE 

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. 

— Czem ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 

 

— Czem zdobyta? 

— Krwią i blizną. 

 

— Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze. 

 

— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę. 

 

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 

 

— Coś jej winien? 

— Oddać życie. 
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Pstryk 

Julian Tuwim 

 

Sterczy w ścianie taki pstryczek, 

Mały pstryczek- elektryczek, 

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, 

To się widno robi w mig. 

 

Bardzo łatwo: 

Pstryk - i światło! 

Pstryknąć potem jeszcze raz, 

Zaraz mrok otoczy nas. 

A jak pstryknąć trzeci raz- 

Znowu dawny świeci blask. 

 

Taką siłę ma tajemną 

Ten ukryty w ścianie smyk! 

 

 

 

Ciemno - widno – 

Widno - ciemno. 

 

Któż to jest ten mały pstryk? 

Może świetlik? Może ognik? 

Jak tam dostał się i skąd? 

 

To nie ognik. To przewodnik. 

Taki drut, a w drucie PRĄD. 

Robisz pstryk i włączasz PRĄD! 

Elektryczny bystry PRRRRĄD! 

I skąd światło? 

Właśnie stąd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


