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Warto przeczytać

 Wieści różnej treści – Święto Niepodległości Polski 

 Pyszna zupa dyniowa 

 W reporterskim skrócie 

Nasza gazetka 
 

                                         

 
 
 

 WIEŚCI RÓŻNEJ TREŚCI 
 

11 listopada – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI równie ważne dla dzieci 
11 listopada dla dzieci jest okazją do rozmów o patriotyzmie. Święto Niepodległości to dzień, kiedy warto 
rozmawiać o symbolach narodowych, o tym, co to dla nas znaczy, że mieszkamy w Polsce, czym jest 
ojczyzna i wolność. 
 Małe dziecko może nie od razu zrozumie, co to jest patriotyzm lub ojczyzna, ale to wcale nie oznacza, że 
nie możemy z nim o tym rozmawiać.  
Warto mówić o patriotyzmie i ojczyźnie, używać tych pojęć, by dziecko z nimi się oswajało. Ważne, by znać 
historię Polski. Potrafić o niej opowiadać, np. jak powstało państwo, o wspólnym języku. Odnosząc się do 
faktów historycznych, pokazywać, że my, Polacy, nie jesteśmy znikąd, że mamy długą historię. To też jest 
ważne w zrozumieniu, czym jest ojczyzna. 
 

Kiedy mówić o patriotyzmie? 

Na przykład przy okazji historycznych rocznic czy narodowych świąt. Dobrą okazją jest Dzień 
Niepodległości - uczcijmy go razem z dzieckiem. Można spróbować wytłumaczyć dziecku, co to jest 
honorowa zmiana wart, dlaczego pojawia się na niej prezydent, o czym są przemówienia. I znowu, o Dniu 
Niepodległości warto mówić w kontekście historycznym, że to na pamiątkę odzyskania niepodległości i że 
obchodzi się to święto co roku. Teraz dziecko będzie nasiąkać tą atmosferą, tradycją, ale zrozumienie 
przyjdzie później.  

Dziecko czuje, że Dzień Niepodległości jest wyjątkowy, bo rodzice nie idą do pracy. Jednak w tym dniu 
można pójść albo na plac zabaw, albo pooglądać defiladę z biało-czerwoną kokardą  przypiętą do kurtki.  

11 listopada - dla dzieci ważny jest przykład rodziców 

Nie w każdym mieście organizowana jest defilada, by móc zabrać na nią dziecko. Można za to zrobić 
właśnie biało-czerwony kotylion  albo powiesić flagę. Dla dziecka jest ważne to, co rodzice robią, co czują i 
jak chcą uhonorować ten dzień, np. uroczystym obiadem. Bo co to za nauka, gdy mama czy tata mówią 
jedno, a robią drugie? Używają wielkich słów, mówiąc o ojczyźnie i patriotyzmie, a gdy jest ważne święto 
narodowe, spędzają je w piżamach? A jeśli odcinamy się od tego, nic nas nie interesuje, to musimy się 
liczyć z tym, że w pewnym momencie dziecko odnajdzie swój patriotyzm, wybierze to, co pasuje mu 
najbardziej. Pytanie, czy rodzicom taki patriotyzm się spodoba.  

 
https://mamotoja.pl/nauka-patriotyzmu-ojczyzna-patriotyzm-a-dziecko-dzien-niepodleglosci,swieta-narodowe-artykul,16467,r1p1.html 
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http://mamotoja.pl/film-polak-maly-pokazuje-dzieciom-czym-sa-polskie-symbole-narodowe,aktualnosci-artykul,26303,r1p1.html
http://mamotoja.pl/film-polak-maly-pokazuje-dzieciom-czym-sa-polskie-symbole-narodowe,aktualnosci-artykul,26303,r1p1.html
https://mamotoja.pl/kotylion-jak-go-zrobic-z-dzieckiem,swieta-narodowe-artykul,27698,r1p1.html
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SMACZNIE I ZDROWO 
Sezon na dynię trwa, można z niej wyczarować dziesiątki przepysznych, zdrowych i doskonale zrównoważonych 
energetycznie dań. Skorzystaj zatem z jej dobrodziejstw i przygotuj rozgrzewający, jesienny obiad. Oto moja 
propozycja. 
 
Krem z dyni z pulpecikami 
 
składniki: 
 
zupa 

 1 mała dynia hokkaido (ok. 600 g) 
 300 ml bulionu warzywnego 
 400 ml mleka kokosowego 
 4 pomidory 

pulpeciki 
 400 g mięsa mielonego z indyka 
 2 ząbki czosnku 
 1 szalotka 
 1 łyżka podprażonych orzechów włoskich 
 1 łyżka podprażonych pestek dyni 
 1 łyżeczka tartego imbiru 
 przyprawy: słodka papryka, ostra papryka, kurkuma, sól, pieprz 
 świeża kolendra lub pietruszka 
  

sposób przygotowania: 

1. Dynię pokrój w grubą kostkę, umieść na blasze do pieczenia. Dodaj pokrojone w połówki pomidory i 
2 ząbki czosnku, odrobinę oliwy z oliwek, sól, pieprz. Włóż do piekarnika o temperaturze 190 stopni 
na 25 minut. 

2. Mleczko koksowe podgrzej. Dodaj podpieczoną dynię, pomidory i bulion. Zagotuj i zmiksuj na gładki 
krem. 

3. Mięso wymieszaj z przyprawami, posiekanymi orzechami i pestkami dyni, tartym imbirem oraz z 
podsmażoną na oliwie posiekaną szalotką, całość dopraw solą i pierzem. Z masy ulep pulpeciki 
wielkości orzecha włoskiego. 

4. Do gotującej się zupy wrzucaj pojedynczo pulpeciki. Gotuj około 15 minut. 

5. Podawaj z pietruszką lub kolendrą. 

Źródło: https://aniastarmach.pl 

Smacznego😊 

Beata Szelągowska 
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Co słychać w każdej z grup przedszkolnych 

 

ODDZIAŁ I  

MUCHOMORKI 

      
     Już trzeci miesiąc Muchomorki 

chodzą do przedszkola, w którym czują się coraz 
lepiej. W listopadzie będziemy omawiać 
następujące tematy: 
I tydzień: Pada deszcz  
II tydzień :  Polska – moja Ojczyzna  
III tydzień : Dbamy o zdrowie  
IV tydzień:  Domowi ulubieńcy  
 

W pierwszym  tygodniu będziemy rozmawiać 
o zjawiskach atmosferycznych 
charakterystycznych dla późnej jesieni: częste 
opady deszczu, szaruga, mgła. Te zjawiska 
zaobserwujemy podczas codziennych spacerów. 
Podczas zabaw i ćwiczeń ortofonicznych 
będziemy ćwiczyć mięśnie narządów mowy na 
zgłoskach: kap, chlap, tup,szu. W dalszym ciągu 
będziemy rozwijać orientację dzieci w schemacie 
własnego ciała .Podczas zabaw matematycznych 
wprowadzimy pojęcia wielkości:  duże- małe  
i  długości: długi- krótki. Jesienną aurę 
przedstawimy też w formie plastycznej.   
  W drugim tygodniu  będziemy rozmawiać  
o naszym kraju- Polsce. Zapoznamy dzieci   
z symbolami narodowymi : godłem Polski, flagą  
i  polskim  hymnem. Podczas  zajęć i zabaw 
związanych z tematem będziemy kształtować 
poczucie tożsamości narodowej. Dzieci będą 
poznawać tradycje związanych z obchodzeniem 
świąt państwowych- Święto Niepodległości.   

W trzecimi tygodniu będziemy rozmawiać z 
dziećmi jak dbać o zdrowie. Będziemy rozwijać 
mowę i wzbogacać słownictwo podczas 
poznawania przyborów toaletowych. Będziemy 
nazywać i rozróżniać kolory tych przyborów. 
Zwrócimy tez uwagę dzieci na zdrowe odżywianie 
i ruch na powietrzu. Podczas zabaw muzycznych 
dzieci będą rozpoznawać   i reagować na dźwięki 
wysokie i niskie.  

W czwartym tygodniu będziemy rozmawiać  
o  domowych ulubieńcach. Wzbogacimy wiedzę  
o życiu zwierząt domowych, o ich potrzebach i o 
korzyściach z posiadania takich zwierząt. 
Podczas naśladowania ich dzieci będą 
usprawniać narządy mowy. Będziemy rozwijać  
u dzieci umiejętności liczenia. Podczas spacerów 
będziemy obserwować domowe zwierzęta. 

Zajęcia plastyczne będą rozwijać sprawność 
manualną.  
Informujemy, że na naszej stronie internetowej  
( w grupie Muchomorki) znajdziecie Państwo 
relacje zdjęciowe z pobytu dzieci w przedszkolu.  
Zachęcamy do współpracy z nami.   
 
Wiersz do nauki: 
„Kot” R. Pisarskiego  
 
Kotek myje łapki obie 
I futerko czyści sobie. 
Bez ręcznika się obywa,  
mydła także nie używa. 
Kot wygląda zawsze schludnie, 
rano, wieczór i w południe. 
Kotek, kotek wlazł na płotek, 
myje się starannie. 
 Ja w łazience kran odkręcę  
będę myć się w wannie.  
 
 
Piosenka do nauki: 
„Pada deszcz” 
 

I. Pada deszcz kapu, kap 
Idą dzieci człap, człap, człap 
Idzie tez Oli brat 
Po kałużach człap, człap, człap 
 
Ref: Dziś od rana deszczyk pada  
Z deszczem świetna jest zabawa  
 

II. Pada deszcz kapu, kap 
Wszyscy tańczą szlap, szlap, szlap 
I ja też szlap, szlap,szlap 
Tańczę z deszczem chlap, chlap, 
chlap. 
 
Ref: Dziś… 
 

III. Złoty deszcz kapu, kap 
Lubią dzieci człap, człap, człap 
Jaki dziś mokry świat 
 Bo jesienny deszczyk spadł.  
 
Ref: Dziś… 

 
Nauczycieli oddziału 

mgr Barbara Duda  
mgr Marzena Makowiecka 
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ODDZIAŁ II SMERFY 

Trzy i cztery, trzy i cztery, 
Wiersz do nauki: „Dla Babci i dla Dziadka” 
 
 
 
\ 
 

TEMATYKA TYGODNIOWA 
Praca i zabawa w przedszkolu dostarcza 
Smerfom wiele satysfakcji. Z zapałem podejmują 
nowe wyzwania, lubią poznawać bliższe i dalsze 
otoczenie, interesują ich nowi ludzie i ich zajęcia. 

 

 „Zysk z odzysku” – Naszą uwagę skupimy 
na gromadzonych w przedszkolu surowcach 
wtórnych: makulaturze, butelkach PET oraz 
bateriach. Poznamy zagrożenia wynikające z 
nadmiernej, nieprzemyślanej konsumpcji oraz 
sposoby ratowania środowiska (poprzez recykling 
materiałów lub powtórne ich wykorzystanie);  
 
  „Stoi na stacji” – W tym tygodniu tematem 
przewodnim będzie lokomotywa. I ten, kto ją 
prowadzi. I miejsce, z którego odjeżdża... Pociągi, 
kolejarze, wagony, bilety.... Ten temat pojawiać 
się będzie w wielu zabawach i ćwiczeniach, by 
dzieci dostrzegły potrzebę i użyteczność pracy w 
różnych zawodach;  
 
 „Wróbelek Elemelek” – Po tak poważnych 
tematach czas na chwilę relaksu i zabawy z 
wyobraźnią. Towarzyszyć nam będzie znany już 
dzieciom Elemelek, z którym przeżyjemy wiele 
przygód. Może też – niejako przy okazji – 
poznamy bliżej tego ptaszka, jego zwyczaje i 
potrzeby...; 
 
 „Pan listonosz” – Czas na poznanie 
kolejnego znanego/nieznanego dzieciom miejsca: 
poczty i jej pracowników. Będziemy mieli okazję 
do poznania „przedszkolnego” pana listonosza, 
stworzymy okazję do wyrażania przeżyć i wiedzy 
o świecie w pracach plastycznych, dowiemy się, 
jak sprawić przyjemność choremu koledze... 
 

WIERSZ  DO  NAUKI:  „Lokomotywa”   
 

Stoi na stacji lokomotywa, 
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa - 
Tłusta oliwa. 
Stoi i sapie, dyszy i dmucha, 
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha: 

Buch - jak gorąco! 
Uch - jak gorąco! 
Puff - jak gorąco! 
Uff - jak gorąco!... 
 
PIOSENKA  DO  NAUKI: „Cztery latka mam” 
 
1. 4 latka mam, rysuję już sam 
leżę jeszcze na leżaku, a zabawki mam w 
plecaku 
4 latka mam, radzę sobie sam. 
 
2. 4 latka mam, klocki składam sam 
pani trochę mi pomoże, dalej wszystko sam 
ułożę. 
4 latka mam, radzę sobie sam. 
 
3. 4 latka mam, tańczę mówię wam. 
Pani gra nam na pianinie, czas w przedszkolu 
szybko płynie. 
4 latka mam, radzę sobie sam. 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Maria Borowik 

mgr Barbara Wróblewska 

 
 

ODDZIAŁ III MUMINKI 

  

Tematyka tygodnia: 
W pierwszym tygodniu 
listopada 
zaplanowaliśmy temat:  
Rodzina jest 
najważniejsza 
 Zadania: 

-wzbogacanie wiedzy o rodzinie 
-rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych , 
poprawnych gramatycznie wypowiedzi na 
określony temat, 
-rozwijanie słuchu fonematycznego, 
-rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła, 
-rozumienie znaczenia pracy zawodowej 
rodziców. 
 
Głównym zadaniem w tym tygodniu będzie 
poszukiwanie odpowiedzi na pytania: „ czym jest 
rodzina?”, „jakie znaczenie odgrywa rodzina w 
życiu każdego człowieka?”, „gdzie poszukiwać 
wiadomości na temat naszych przodków?”. W 
związku z tym podejmiemy wiele działań , które 
pomogą nam odpowiedzieć na powyższe pytania. 
Dzieci narysują swoje rodziny, nauczą się 
piosenki o rodzinie oraz posłuchają  opowiadań  
i wierszy.  Na podstawie literatury i filmu 
dowiedzą się jak  tworzy się drzewko 
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genealogiczne swojej rodziny oraz spróbują 
wykonać taką pracę. 
 
Następnym tematem listopada będzie: Z kraju 
Orła Białego   

Zadania: 

-rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich 
oraz kształtowanie więzi z krajem ojczystym  
i regionem, 
-wprowadzenie dzieci w świat wartości 
uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, 
piękno, 
-rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych: 
godło, flaga, hymn. 
 
11 listopada 1918 roku był bardzo szczęśliwym 
dniem dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia 
po 123 latach niewoli, Polska odzyskała 
niepodległość. Dlatego co roku 11 listopada 
obchodzimy nasze święto narodowe – Święto 
Niepodległości. 
 
Kolejnym tematem będzie : Mój dom 
Zadania: 
-rozwijanie mowy, 
-zapoznanie z wybranymi urządzeniami 
wykorzystywanymi w domu dawniej i dziś, 
-kształtowanie logicznego myślenia poprzez 
rozwiązywanie zagadek, 
-poznawanie zawodów: architekta, murarza, 
-dobieranie obiektów w kolekcje według ich 
przeznaczenia lub miejsca. 
 
Podczas tego tygodnia będziemy realizować  
tematykę związaną z pracą architekta i murarza 
oraz projektowaniem budynków.  Porozmawiamy 
o różnych typach domów, o tym w jaki sposób 
powstaje projekt budowli i jakie są do tego 
potrzebne przybory i narzędzia. Stworzymy  
schematyczny projekt naszego przedszkola i rzut 
zawierający pomieszczenia i ich wyposażenie. 
Jednym z zadań dzieci będzie samodzielne 
wykonanie projektu swojego domu .Tematykę 
tygodnia zakończymy rozmową o tym jakimi 
przedmiotami wyposażony jest dom i w jakich 
pomieszczeniach mają one swoje miejsce.      
Ciekawe czy ktoś  zostanie w przyszłości 
architektem lub murarzem? 
 
Ostatnim tematem listopada będzie:  
Zdrowie i bezpieczeństwo 
Zadania: 
-poznanie czynników warunkujących zdrowie 
:ruch, dieta, higiena, 

-dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, 
-nabywanie umiejętności przewidywania 
konsekwencji niebezpiecznych zachowań. 
 
Dzieci mają małe doświadczenie życiowe  
i nieduży zasób sprawdzonych sposobów 
radzenia sobie z różnymi problemami, dlatego też 
bardzo ważne jest, aby przedszkole i rodzina od 
najwcześniejszych lat kształtowały u niego nawyki 
unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego 
pokonywania niebezpieczeństw. 
Treści odnoszące się do zdrowia  
i bezpieczeństwa - realizowane w ostatnim 
tygodniu listopada - dotyczą wiedzy, umiejętności 
i kształtowania postaw zachęcających do 
odpowiedzialności za siebie i innych. Wdrażanie 
ich  powinno w przyszłości umożliwić wytworzenie 
się konkretnych kompetencji , ułatwiając  
dzieciom funkcjonowanie w życiu oraz dbałość  
o bezpieczeństwo i zdrowie. 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Krystyna Lenczewska 

mgr Halina Rygorczuk 
 

Wiersz do nauki:” Polskie skarby”  
 
Ma Polska trzy skarby 
bezcenne, rzecz oczywista, 
to hymn narodowy, godło 
i sztandar - flaga ojczysta. 
Biało - czerwona flaga 
powiewa na polskim niebie, 
z nią w ręku nasi przodkowie 
walczyli o wolność dla ciebie. 
A biały orzeł z godła 
spogląda pełen powagi, 
to symbol polskiego zwycięstwa, 
wolności i odwagi. 
Hymn narodowy z dumą 
śpiewało polskie wojsko, 
z radością się go uczymy 
dla ciebie, kochana Polsko. 
 
Piosenka do nauki: „ Lekcja zdrowia” 
 
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 robić 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! 
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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 się godzinę 
Wziął szczoteczkę, umył zęby 
Potem wszedł do wanny 
I szczęśliwą 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!  
 

 

ODDZIAŁ IV  KACPERKI 

Tematyka tygodnia: 
Nasze domy 
poznanie zawodów 
architekta, murarza; 
kształtowanie właściwych 

zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie 
wrażliwości na ich potrzeby; wzbogacenie 
słownictwa dzieci o nazwy pomieszczeń, 
występujących w nim sprzętów i przedmiotów 
oraz wykonywanych czynności; zapoznanie z 
wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w 
gospodarstwie domowym dawniej i dziś; 
zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń 
elektrycznych; 
Kocham moją rodzinę 
rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, 
poprawnych gramatycznie wypowiedzi na 
określony temat; wdrażanie do utrzymania ładu  
i porządku wokół siebie; wzbogacanie wiedzy  
o rodzinie; rozwijanie umiejętności wokalnych; 
przybliżenie efektu odbicia i symetrii; utrwalenie 
nazw symboli narodowych Polski;  
Chcemy być zdrowi i bezpieczni 
dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego 
ubierania się w stosunku do warunków 
pogodowych; poznawanie przedmiotów służących 
do utrzymywania czystości, opisywanie ich 
zastosowania; poznanie osób niosących pomoc w 
różnych dolegliwościach; dokonywanie oceny 
zachowań sprzyjających lub zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu; rozumienie 
niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami 
oraz z zażywaniem leków bez zgody i nadzoru 
dorosłych; 

Nasze prawa i obowiązki  
rozumienie swojego prawa do pomocy ze strony 
dorosłych w trudnych sytuacjach; uświadomienie 
dzieciom ich praw oraz rozumienie konieczności 
ich przestrzegania przez inne dzieci i przez 
dorosłych; dowiadywanie się na temat posiadania 
przez dzieci i dorosłych nie tylko praw, ale  
i obowiązków; prawidłowe odtwarzanie 
prezentowanych rytmów. 
 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Małgorzata Andrejewicz 

mgr Anna Stanisławiuk 

 
Piosenka do nauki: „Lekcja zdrowia”  
(sł. i muz. K. Gowik) 
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 robić 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! 
 
Już posłuchał ludzik lekcji, 
W głowę się podrapał i zamyślił na godzinę. 
Wziął szczoteczkę, umył zęby, 
potem wszedł do wanny 
I szczęśliwą 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, ż każdy z nas to zdrowy gość! 
 
„Gimnastyka” ćwiczenia usprawniające narządy 
artykulacyjne 
Rodzic czyta tekst, dziecko wykonuje ruchy 
języka opisane w wierszu. 
 
Na początku jest rozgrzewka,  
Językowa wprzód wywieszka,  
Cały język wyskakuje, 
 Wszystkim nam się pokazuje,  
W dół i w górę, 
 W lewo, w prawo.  
Pięknie ćwiczy!  
Brawo! Brawo!  
Język wargi oblizuje, pięknie kółka wykonuje.  
Popatrzymy do lusterka, 
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 Jak się język bawi w berka.  
Kto spróbuje z miną śmiałą, 
 Zwinąć język w rurkę małą?  
Język ząbki poleruje  
Każdy dotknie i wyczuje…  
Może uda się ta sztuczka.  
Trzeba uczyć samouczka. 

ODDZIAŁ V GUMISIE 

 
Kolejny miesiąc pracy za 
nami. W listopadzie tez 

będzie ciekawie: 
I tydzień – W jesiennym 
nastroju 
W pierwszym tygodniu 

listopada poznamy rolę wody w życiu 
ludzi i zwierząt, przeprowadzimy kilka zabaw 
badawczych z wodą.  Brzmi ciekawie, a to 
wszystko by rozbudzać u dzieci zainteresowanie 
światem przyrody i zjawiskami w nim 
występującymi. W dalszym ciągu ćwiczymy 
głoskowanie (analizę i syntezę) oraz doskonalimy 
umiejętność stosowania liczebników 
porządkowych. 
II tydzień – My się chłodu nie boimy 
Zachęcamy dzieci do aktywnego udziału w 
zabawach i ćwiczeniach ruchowych, wdrażamy 
ich do dbałości o własne zdrowie. Pracujemy nad 
rozwijaniem pamięci wzrokowej, nad 
kształtowaniem spostrzegawczości. W tym 
tygodniu wielkie święto – Dzień Niepodległości, 
utrwalimy sobie wiadomości o naszym kraju. 
III tydzień – Gdzie się ukrył prąd? 
Rozwijamy zainteresowania dzieci różnymi 
urządzeniami elektrycznymi, różnymi rodzajami 
energii. Będziemy doskonalić umiejętność 
dokonywania klasyfikacji. 
IV tydzień – Nasi milusińscy 
Wzbogacamy słownictwo dzieci  o wyrażenia 
związane z hodowlą zwierząt w domu, rozwijamy 
wyobraźnię dziecka i jego pomysłowość oraz 
utrwalamy nazwy podstawowych figur 
geometrycznych. 
Nauka nie musi być nudna, poprzez zabawę 
poznajemy więcej 

Nauczycielki oddziału:   
mgr Agnieszka Jancewicz 
   mgr Beata Szelągowska 

 
Piosenka do nauki – „Idzie jesień” (słowa: 
Maria Terlikowska, muzyka: Józef Kulkowski) 
 
Kiedyś w bajkach do podróży 
latający dywan służył 
był też kufer na trzech kółkach, 

który fruwał jak jaskółka 
była miotła latająca 
od piwnicy aż do słońca 
lecz to koniec mówię wam, 
bo ja lepszy pojazd mam. 
 
Ref. Odkurzaczem, odkurzaczem 
polecimy dziś na spacer 
ponad dachy, między chmury, 
by zobaczyć wszystko z góry 
Jak na czarodziejskim smoku, 
polecimy wśród obłoków 
Odkurzaczem, odkurzaczem 
 na podniebny spacer... 
 
Nasz odkurzacz jak szalony  
Zjadł dziś kurzu cztery tony  
Więc ma siły co niemiara  
Jeszcze chmury połknie zaraz  
Uciekają z drogi ptaki  
Myśląc, że to potwór jakiś  
Lecz już dosyć tego mam  
Lepiej dam odkurzacz wam...  
Odkurzaczem, odkurzaczem  
Polecicie też na spacer  
Ponad dachy, między chmury 
By zobaczyć wszystko z góry  
Jak na czarodziejskim smoku  
Polecicie wśród obłoków  
Odkurzaczem, odkurzaczem  
Na podniebny spacer… 
 
 
Wiersz do nauki – „Listopad” Wanda 
Grodzieńska 

Przyszedł sobie do ogrodu 
stary, siwy pan Listopad. 
Grube palto wziął od chłodu 
i kalosze ma na stopach. 
 
Deszcz zacina, wiatr dokucza. 
Pustka, smutek dziś w ogrodzie. 
Pan Listopad cicho mruczy: 
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. 
 
Po listowiu kroczy sypkim 
na ławeczce sobie siada. 
Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę. 
Trudna rada, trudna rada.  
 
 
 
 
 
 
 



9 NASZA GAZETKA 3 (194)  LISTOPAD 2020  

 

 

 
 

ODDZIAŁ VI BULINKI 

W Tematyka w listopadzie: 
 
Jesienne nastroje to tematyka, 
która będzie związana głównie z 
określaniem zjawisk 
atmosferycznych: deszcz, 
mżawka, mgła itp.  
Najważniejsze zadania na ten 
tydzień to: 

- poznanie nazwy miesiąca-listopad oraz 
charakterystycznych cech pogody w listopadzie 
- poznanie zjawiska krążenia wody w przyrodzie 
- odkrywanie charakterystycznych cech wody 
podczas obserwacji i zabaw badawczych 
 
Dbamy o zdrowie: Główne założenia tego 
tygodnia: 
- utrwalenie wiedzy na temat profilaktyki 
zdrowotnej:  
- podkreślenie znaczenia zdrowia dla każdego 
człowieka 
- zwrócenie uwagi na czynniki warunkujące 
zdrowie 
- kształtowanie właściwych nawyków 
higienicznych 
- zachęcanie do zdrowego odżywiania się 
 
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto 
Niepodległości – tego dnia pojawią się elementy 
historii Polski, przypomnimy co się wydarzyło 
wiele lat temu i dlaczego ten dzień obchodzimy 
uroczyście. 
 
Moje domowe zwierzątko: odwołując się do 
doświadczeń dzieci będziemy rozmawiać o 
naszych domowych ulubieńcach: kotkach, 
pieskach, chomiczkach, królikach…  
Najważniejsze cele realizowanej tematyki: 
- poszerzenie wiadomości na temat wybranych 
zwierząt domowych, 
- podkreślenie znaczenia zwierząt w życiu 
człowieka 
- zwrócenie uwagi na odpowiedzialność przy 
opiekowaniu się domowymi pupilami 
 
Urządzenia elektryczne: W tym tygodniu 
spróbujemy zrozumieć - co to jest prąd? poznamy 
różne sposoby otrzymywania energii, zwrócimy 
uwagę na znaczenie prądu w gospodarstwie 
domowym, przypomnimy o bezpieczeństwie 
podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. 
 
 

Ponadto: 
Poznajemy litery: i, t, d, k 
Z zakresu edukacji matematycznej: poznajemy/ 
utrwalamy cechy trójkąta, prostokąta, poznajemy 
zapis cyfrowy liczby 5 oraz znaki  >, <, = 
 

Nauczycielki oddziału: 
mgr Beata Mioduszewska 

mgr Anna Marciniak 

 
Wiersz do nauki: „Słota” I. Suchorzewska 
 
Pada gęsty kapuśniaczek, 
Szare niebo ciągle płacze, 
Siąpi nudno, mży… 
Kapu, kapu, kapią z nieba, 
Kapią z rynny, kapią z drzewa 
Kropelki jak łzy. 
Mokną dróżki, mokną krzaki, 
Mokną pieski, mokną ptaki, 
Szary kot i my… 
Chlapu, chlapu, błoto chlapie 
Po kałużach jesień człapie, 
Otulona w mgły… 
 
Piosenka do nauki: „Popatrzcie na jamniczka” 
 

1. Popatrzcie na jamniczka! 
Wyturlał się z koszyczka, 

 Zaczaił się na babcię 
 I porwał babci kapcie. 
 
Ref: A jak spał, a jak spał, 

 Taką grzeczna minę miał. 
 

2. Poszarpał chustkę w róże 
I zrobił dwie kałuże, 
I moją nową lalkę 
Zaciągnął pod wersalkę. 
 

      Ref: A jak spał… 
 

3. A teraz gdzieś ucieka 
I szczeka, szczeka, szczeka. 
Łapiemy więc jamniczka,  
niech wraca do koszyczka 

 
     Ref: Bo jak spał… 

 
4. Pod stołem jest koszyczek, 

W koszyczku śpi jamniczek. 
Jamniczek sobie śpi, 
Jak się zbudzi, będzie zły!!! 
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JĘZYK ANGIELSKI – lektor Anita Rębacz 

ODDZIAŁ I i II 
Dzieci cały czas utrwalają słowa i zwroty poznane we wrześniu i październiku (powitania, podawanie samopoczucia, 
określanie pogody, nazywanie poznanych elementów garderoby). Bawimy się naśladując czynności określane w 
piosenkach.  
Dodatkowo w listopadzie zapoznają się z bardzo lubianym i hucznie obchodzonym świętem: Halloween: z pomocą 
piosenki „The Halloween” poznają nowe słowa i zwroty: cat, bat, ghost, pumpkin, trick or treat, What’s that noise? 
Dodatkowo poznają nazwy kolorów: blue, green, yellow, red. 
 
SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ: 
 

 
Cat – kot 
Bat -nietoperz 
Ghost – duch 
Pumpkin – dynia 
Happy Halloween – szczęśliwego 
Halloween 
Miaow – miał 
Flap – łopot (skrzydeł nietoperza) 
What’s this? – co to jest? 
This one? – ten? 
trick or treat – cukierek albo psikus 
What’s that noise? - Co to za hałas? 
 

I put my… on – nakładam… 
 I take … off – zdejmuję… 
Time to get dressed – czas się ubrać 
getting dressed – ubierać się 
What's Your Favorite Color? – Jaki jest twój 
ulubiony kolor? 
Colours – kolory 
Red – czerwony 
Pink - różowy 
orange – pomarańczowy 
Purple - fioletowy 
Yellow – żółty 
Blue – niebieski 
Green - zielony 

 
WPROWADZANE PIOSENKI 

 
The Halloween 
What’s that noise? / x2 
It’s Halloween tonight! 
Look! It’s a cat. 
Miaow, miaow, miaow! 
 
What’s that noise? / x2 
It’s Halloween tonight! 
Look! It’s a bat. 
Flap, flap, flap! 
 
What’s that noise? / x2 
It’s Halloween tonight! 
Look! It’s a ghost. 
Woo, woo,woo! 
 

 
WHAT’S YOUR FAVORITE COLOR? 
My favorite color’s blue. 
How ‘bout you, how ‘bout you? /X2 
Red! 
My favorite color’s red. 
I like red, I like red. /X2 
Colors, colors. 
What’s your favorite color? /X2 
Green! 
My favorite color’s green. 
I like green, I like green. /X2 
Yellow! 
My favorite color’s yellow. 
I like yellow, I like yellow. /X2 
Colors, colors. 
What’s your favorite color? /X2 
Orange! 
My favorite color’s orange. 
I like orange, I like orange. /X2 
Purple! 
My favorite color’s purple. 
I like purple, I like purple. /X2 
Colors, colors. 
What’s your favorite color? /X2 
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ODDZIAŁ III-IV-V-VI 
 

Dzieci cały czas utrwalają słowa i zwroty poznane we wrześniu i październiku (powitania, określanie 
samopoczucia i pogody, nazywanie poznanych elementów garderoby). Bawimy się naśladując mimiką i gestem 
czynności określane w piosenkach. 

Dodatkowo w listopadzie zapoznają się z bardzo lubianym i hucznie obchodzonym świętem: Halloween – z 
jego tradycją - trick or treat. Z pomocą piosenki „The Halloween” poznają nowe słowa i zwroty: cat, bat, ghost, 
pumpkin, What’s that noise? Przypomną sobie nazwy poznanych ubrań, będą się ubierać: getting dressed. 
Dodatkowo poznają nazwy kolorów: blue, green, yellow, red, purple, orange, pink; spróbują określić swój ulubiony 
kolor (What's Your Favorite Color? ) oraz barwę noszonych ubrań. Będą też przyporządkowywać rzeczy i przedmioty 
do kolorów, w jakich one występują (spróbują je nazwać). 

 
SŁOWA I ZWROTY, KTÓRE POJAWIĄ SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ: 
 

 
Cat – kot 
Bat -nietoperz 
Ghost – duch 
Pumpkin – dynia 
Happy Halloween – szczęśliwego 
Halloween 
Miaow – miał 
Flap – łopot (skrzydeł nietoperza) 
Monster – potwór 
Angel – anioł 
Skeleton – szkielet 
Witch – czarownica 
Vampire - wampir 
Cookies – ciasteczka 
Candy - cukierek 
What’s this? – co to jest? 
This one? – ten? 
trick or treat – cukierek albo psikus 
What’s that noise? - Co to za hałas? 
 

 
I put my… on – nakładam… 
 I take … off – zdejmuję… 
Time to get dressed – czas się ubrać 
getting dressed – ubierać się 
What's Your Favorite Color? – Jaki jest twój 
ulubiony kolor? 
I see you – widzę cię 
Colours – kolory 
Red – czerwony 
Pink - różowy 
orange – pomarańczowy 
Purple - fioletowy 
Yellow – żółty 
Blue – niebieski 
Green - zielony 

 
WPROWADZANE PIOSENKI 

 
The Halloween 
What’s that noise? / x2 
It’s Halloween tonight! 
Look! It’s a cat. 
Miaow, miaow, miaow! 
 
What’s that noise? / x2 
It’s Halloween tonight! 
Look! It’s a bat. 
Flap, flap, flap! 
 
What’s that noise? / x2 
It’s Halloween tonight! 
Look! It’s a ghost. 
Woo, woo,woo! 
 
„Colours” 
 
1. Red, red, red. What is red? /X2 
Apples are red. Cherries are red. 

WHAT’S YOUR FAVORITE COLOR? 
My favorite color’s blue. 
How ‘bout you, how ‘bout you? /X2 
 
Red! 
My favorite color’s red. 
I like red, I like red. /X2 
 
Colors, colors. 
What’s your favorite color? /X2 
 
Green! 
My favorite color’s green. 
I like green, I like green. /X2 
 
Yellow! 
My favorite color’s yellow. 
I like yellow, I like yellow. /X2 
 
Colors, colors. 
What’s your favorite color? /X2 
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Roses are red. Touch your head. 
 
2. Green, green, green. What is green? /x2 
Grass is green. Pears are green. 
Frogs are green. Touch your chin. 
 
3. Blue, blue, blue. What is blue? /x2 
The sky is blue. Water is blue. 
Whales are blue, I see you. 
 
4. Yellow, yellow, yellow. What is yellow? 
/x2 

The sun is yellow. Ducks are yellow. 
Bananas are yellow. Say hello (Hello)!!! 
 

 
Orange! 
My favorite color’s orange. 
I like orange, I like orange. /X2 
 
Purple! 
My favorite color’s purple. 
I like purple, I like purple. /X2 
 
Colors, colors. 
What’s your favorite color? /X2 
 

 

MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA -   STRAT 
W miesiącu LISTOPADZIE KOLEJNE ZADANIA KONKURSOWE 
 Konkurs „MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA” trwać będzie od X/2020 do VI 20201 
W każdym numerze Naszej Gazetki będą zamieszczane 2 zadania do wykonania w domu 
przy pomocy rodziców. Ze względu na pracę przedszkola w okresie pandemii COVID 19 
zadania należy samodzielnie wydrukować. Wypełnione karty zbieramy  
w domu i dopiero w czerwcu cały pakiet  będzie trzeba przynieść do przedszkola 

celem oceny i przyznania nagrody   
 

W reporterskim  skrócie 
URODZINY PRZEDSZKOLA 
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Program Profilaktyki stomatologicznej – 
Klub Wiewiórki Juli – szkolenie on-line 

Rozstrzygnięcie 
konkursu 
plastycznego 
„Jesienne parasole” 
w związku z 
Międzynarodowym 
Świętem Origami. 
Gratulujemy 
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KALENDARZ – WYDARZENIA LISTOPAD 2020r. 

 

10.11.2020r. godz. 11.11 – „SZKOŁA DO HYMNU” – wewnątrzgrupowe odśpiewanie Hymnu narodowego 

 

 
 

ZESPÓŁ REDKCYJNY: red.  naczelny  Marzena  Makowiecka, artykuły  z  życia grup piszą : Barbara Wróblewska, 
Maria Borowik, Anna Stanisławiuk, Małgorzata Andrejewicz, Beata Mioduszewska, Anna Marciniak, Barbara Duda, 
Halina Rygorczuk, Krystyna Lenczewska, Agnieszka Jancewicz, Beata Szelągowska,  
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Imię i nazwisko dziecka –oddział …………………………………… 
 

MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA–LISTOPAD 2020 ZADANIE 1 z numeru 3/194 
 

Policz kolejne elementy i zaznacz ich liczbę według wzoru 
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MISTRZ MĄDRA GŁÓWKA–LISTOPAD 2020 Z ADANIE 2 z numeru 2/194 
 

Połącz linią pętle – od najmniejszej do największej liczby kasztanów 
 

 

 

 


