
LISTOPAD 

Jesienne nastroje 

1. Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie 

aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia, 

2. Wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, 

śródgłosie; liczenie głosek w słowach; układanie słów 

rozpoczynających się, kończących się daną głoską, 

rozpoznawanie liter pisanych. 

3. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną 

jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. 

padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, 

skracającej się długości dnia. 

4. Wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt. Zapoznanie ze 

zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie. 

Dbamy o zdrowie 

1.Rozumienie znaczenia higieny osobistej, 

2.Dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi, 

3.Wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących 

zdrowiu. 

4.Uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie. 

Moje domowe zwierzątko 

1.Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia 

ich, zapewnienia wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego 

miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer. 

2.Liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, 

kończących się daną głoską, 

3.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców 

lub innych zbiorów zastępczych. 

Urządzenia elektryczne 

1.Poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego 

2.Poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np. odkurzacza, 



miksera, ekspresu, i zasad bezpiecznego korzystania z nich. 

3.Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu 

pracy ludziom. 

Piosenki do nauki 

Kapie z nieba (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło). 

1.Kapie z nieba coś od rana, 

myślę, że to deszcz, 

 zaraz idziesz do przedszkola, 

 dobrze o tym wiesz. 

Ref.: Weź ze sobą parasol 

 i pelerynę też, 

 by nie przemoczył cię jesienny deszcz, 

 by nie przemoczył cię jesienny deszcz. 

2.Czas już chyba włożyć kurtkę, 

 bardzo zimno jest. 

 Żółte liście wiatr rozrzuca 

 i znów pada deszcz. 

Ref.: Weź ze… 

3.Już kałuże na chodnikach 

 przelewają się. 

Załóż dzisiaj swe kalosze, 

 by pokonać je. 

Ref.: Weź ze… 

Popatrzcie na jamniczka (sł. Dorota Gellner, muz. Barbara 

Kolago) 

1.Popatrzcie na jamniczka 

wyturlał się z koszyczka 

zaczaił się na babcię 

i porwał babci kapcie 



Ref; A jak spał, a jak spał 

taką grzeczną minę miał . 

2.Poszarpał chustkę w róże 

i zrobił dwie kałuże 

i moją nową lalkę 

zaciągnął pod wersalkę 

Ref; Bo jak spał, bo jak spał 

taką grzeczną minę miał. 

3.A teraz gdzieś ucieka 

I szczeka, szczeka, szczeka 

Łapiemy więc jamniczka 

Niech wraca do koszyczka 

Ref; A jak spał, a jak spał 

taką grzeczną minę miał. 

4.Pod stołem jest koszyczek 

W koszyczku śpi jamniczek 

Jamniczek sobie śpi, 

Jak się zbudzi będzie zły 

 


