
W MIESIĄCU LISTOPADZIE BĘDZIEMY: 
 rozwiązywad proste zagadki logiczne 
 przeliczad w zakresie określonego zbioru, prawidłowo posługiwad się liczebnikami 

głównymi i porządkowymi 
 poznawad obraz graficzny cyfry 3, 4 i 5 
 utrwalad określanie prawej i lewej strony ciała 
 poznawad obraz graficzny liter: „D,d”, „T,t”, „K,k”, „I,i” 
 dostrzegad zależności między skutkiem i przyczyną 
 dzielid słowa na sylaby, wyróżniad głoski w nagłosie i wygłosie 
 aktywnie uczestniczyd w dwiczeniach gimnastycznych 
 poznawad mapę Polski 
 wskazad miejsce swojego zamieszkania, góry, morze, główne rzeki, a także miasta 

leżące nad Wisłą: Kraków, Warszawa, Gdynia 
 stosowad zwroty: jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku 
 poznawad  kim był Fryderyk Chopin 
 określad nastrój utworu, wyrażad ruchem i plastycznie przeżywad powstałe w trakcie 

słuchania utworu muzycznego 
 nazywad i rozpoznawad nazwy pór roku 
 wyjaśniad na czym polega zjawisko krążenia wody w przyrodzie 
 malowad z zastosowaniem techniki mokre w mokrym 
 posługiwad się pojęciami czasu: dzieo tygodnia, miesiąc 
 nazywad zjawiska pogodowe występujące jesienią 
 porządkowad i opowiadad historyjki obrazkowe, uwzględniając zauważone związki 

przyczynowo-skutkowe, nadawad tytuł i układad zakooczenie 
 porównywad pojemności różnych naczyo 
 poznawad bezpieczne pozycje ułożenia swojego ciała w razie zagrożenia, pogryzienia 

przez psa 
 poznawad znaczenie pojęd: maśd, umaszczenie 
 poznawad czym zajmuje się weterynarz 
 stosowad określenia: mniej, więcej, tyle samo 
 poznawad znaki: <, >, = 
 poznawad różne sposoby mierzenia: stopa za stopą, kroki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIOSENKA:  „JESTEM POLKĄ I POLAKIEM” 
tekst: Justyna Tomaoska, Mariusz Totoszko 

 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 

 

I. Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznad 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 

 

II. 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….. 

 

III. 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…. 

 

IV. Toruo z daleka pachnie, bo słodki zapach 

Pierników kusi mocno nas 

Podróż skooczymy w Gdaosku 

Skąd szarym morzem 

Można wyruszyd dalej w świat 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem….. 

 

 

 

 

 



WIERSZ: „KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA” 
autor: Władysław Bełza 

 
 
— Kto ty jesteś? 
— Polak mały. 
 
— Jaki znak twój? 
— Orzeł biały. 
 
— Gdzie ty mieszkasz? 
— Między swymi. 
 
— 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. 
 
— Coś ty dla niej? 
— Wdzięczne dziecię. 
 
— Coś jej winien? 
— Oddad życie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„DESZCZOWA RYMOWANKA” – ZABAWA KOŁOWA, NAŚLADOWANIE STANÓW 
JESIENNEJ POGODY. 

 

W poniedziałek słonko-wyciągnięte ręce, ruszają paluszkami 

We wtorek deszcz leje-chodzą z rękami nad głową 

W środę bardzo zimno-pocierają rękami po ramionach 

W czwartek wiatr wieje-wyciągają ręce, naśladują drzewa na wietrze 

W piątek znowu deszcz pada-chodzą z rękami nad głową 

W sobotę słonko świeci-wyciągnięte ręce, ruszają paluszkami 

W niedzielę cieplutko-radują się dzieci, tworzą koło, posuwają się po 

  obwodzie krokiem dostawnym. 

 
WIERSZ: „LISTOPAD” 

autor: Jadwiga Koczanowska  
 
 

Miesiąc listopad nie jest brzydki 

i smutny byd nie musi wcale, 

wystarczy mu się dobrze przyjrzed, 

żeby zobaczyd wiele zalet. 

 

Kiedy ostatnie liście spadną 

i szare chmury skryją niebo, 

listopad jest jak baśo ciekawa, 

ma w sobie coś tajemniczego. 

 

Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują, 

deszcz kropelkami w okno stuka, 

to jest melodia listopada – 

niezwykle piękna, chociaż smutna. 

 

 

 

 

 



PIOSENKA: „KOCIE DROGI” 

Słowa: A.Galica; melodia: T. Pabisiak 

 

I. Białe mleczko pije 

Wąsy potem myje. 

Przed spacerem czyści futro. 

Kiedy wróci? 

Może jutro…. 

Ref. Bo jest kotem, który lubi 

         Swoją drogą iśd… 

         Bo jest kotem, który lubi 

         Swoją drogą iśd. 

 

II. Chod go nikt nie uczył, 

Bardzo ładnie mruczy. 

Łowi myszy, pije mleko. 

Czasem idzie, hen daleko. 

 

Ref. Bo jest kotem, który lubi 

         Swoją drogą iśd… 

         Bo jest kotem, który lubi 

         Swoją drogą iśd. 

 

 

 
 

 
 


