
LISTOPAD 

Listopad prawie każdemu kojarzy się z zimnem, kiedy na dworze jest 

szaro, buro i ponuro. Przedszkolaki z grupy „Pszczółki” podczas 

wspólnej zabawy w tym miesiącu postarają się ubarwić ten czas jak 

największą paletą kolorów. aby wspólnie spędzony czas był dla nas 

miły. 

W tym miesiącu obchodzimy szczególny dzień jakim jest Święto 

Niepodległości 11 listopada. Wszyscy wspólnie będziemy go 

uroczyście świętować podczas poranka patriotycznego. W związku z 

tym szczególnym wydarzeniem na zajęciach dydaktycznych zostaną 

poruszone tematy związane z Polską, jej symbolami narodowymi i 

tradycjami. Osłuchamy się również z hymnem Polski „Mazurek 

Dąbrowskiego”. 

„Mazurek Dąbrowskiego” 

1. Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy 

Ref.: Marsz, marsz, Dąbrowski 

Z ziemi włoskiej do Polski 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem 

Tematyki cykliczne : 

1. Pada deszcz. 

2. Dbamy o zdrowie. 

3. Domowi ulubieńcy 

4. Urządzenia w moim domu. 

Cele główne: 

 Obserwowanie zmian zachodzący w przyrodzie późna jesienią, 

występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego 



deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się 

długości dnia. 

 Spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, 

nabiału. 

 Dbanie o higienę. 

 Poznanie zwierząt domowych. 

 Poznanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego 

 Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w 

ułatwianiu pracy ludziom. 

Piosenki: 

„Pada deszcz” 

1.Pada deszcz kapu, kap, 

idą dzieci człap, człap, człap. 

Idzie też Oli brat 

po kałużach człap, człap, człap. 

Ref.: Dziś od rana deszczyk pada, 

z deszczem świetna jest zabawa. 

2.Pada deszcz kapu, kap, 

Wszyscy tańczą szlap, szlap, szlap. 

I ja też szlap, szlap, szlap. 

tańczę z deszczem chlap, chlap, chlap. 

Ref.: Dziś od rana deszczyk pada, 

z deszczem świetna jest zabawa. 

3.Złoty deszcz, kapu, kap, 

lubią dzieci człap, człap, człap. 

Jaki dziś mokry świat, 

bo jesienny deszczyk spadł. 

„Czysty Przedszkolak” 

1.Mam czystą buzię, 

jestem uczesany, 



na koszulce nie mam 

żadnej plamy. 

2.Czyste paznokcie, 

bluzeczka wyprana 

umyte dokładnie 

łokcie i kolana 

3.Nie niszczę ubrania 

o swój wygląd dbam, 

zawsze przed jedzeniem 

ręce myję sam. 
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