
Listopad 

 Tematyki cykliczne realizowane w listopadzie 

 Jesienne nastroje 

 Dbamy o zdrowie 

 Moje domowe zwierzątko 

 Urządzenia elektryczne 

 Zadania wychowawcze:   

1. Tydzień 

 utrwalanie nazw pór roku, 

 zapoznanie z literą i: małą i wielką, drukowaną i pisaną, 

 rozwijane sprawności fizycznej, 

 zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie, 

 rozwijanie percepcji wzrokowej, 

 umuzykalnianie dzieci, 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 zapoznanie z figurą geometryczną- trójkątem, 

 rozwijanie mowy i myślenia, 

 zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca, 

 poznawanie nowej techniki plastycznej, 

       2.Tydzień 

 zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną, 

 uświadamianie znaczenia zdrowia dla każdego człowieka, 

 zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności, 

 zapoznanie z wyglądem, budową, nazwa tamburynu i grą na 

nim, 

 zapoznanie z praca stomatologa, 

 zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 5, 

 poznawanie nazw posiłków i pór dnia, 

     3. Tydzień 

 zapoznanie z literą d: małą i wielką, drukowaną i pisaną, 

 zapoznanie z figurą geometryczną  – prostokątem, 



 poznawanie swoich praw i obowiązków, 

 poznawanie właściwości magnesu, 

 przygotowanie do nauki czytania, 

    4. Tydzień 

 zapoznanie z literą k: małą i wielką, drukowaną i pisaną, 

 rozpoznanie i nazywanie figur geometrycznych, 

 porównywanie liczebności zbiorów, 

 zwracanie uwagi na znaczenie prądu w gospodarstwie 

domowym, 

 poznawanie różnych sposobów otrzymywania energii, 

 rozwijanie percepcji słuchowej, 

 poznawanie złych przewodników ciepła i dobrych 

przewodników ciepła, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

WIERSZ  ,, Kropelki ” M. Przewoźniak 

Kapu kap!Kapu kap! 

Kropla woła: 

Złap mnie! Złap! 

Deszcz szeleści, 

pada, kapie. 

Kto kropelki deszczu złapie? 

Kapu, kap!Kapu kap! 

-Ty, kałużo, krople złap! 

Łapie krople więc kałuża, 

ale tylko się nachmurza. 

– Jak mam łapać te kropelki, 

gdy zmieniają się w bąbelki? 

Jak to dziwnie się odbywa, 

wpadła kropla – bąbel pływa! 

Kto nauczy wreszcie mnie, 

Czy złapałam je, czy nie? 

  

 



PIOSENKA ,,Kapie z nieba” 

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. 

Czas już chyba włożyć kurtkę, 

bardzo zimno jest. 

Żółte liście wiatr rozrzuca 

i znów pada deszcz. 

Już kałuże na chodnikach 

przelewają się. 

Załóż dzisiaj swe kalosze 

by pokonać je. 

PIOSENKA „Mówię o Tobie dobrze” 

Mówię o tobie z dumą 

Myślę o tobie z troską 

Jesteś drogim skarbem 

Moją kochaną Polską 

Mówię o tobie dobrze 

Śpiewam o tobie głośno 

Myślę zawsze pięknie 

Moja najdroższa Polsko 

Refren: 

Kochana Polsko 

Kochana Polsko 

Kochana Polsko 

Polsko 



Mówię o tobie czule 

Prawdę o tobie głoszę 

W sercu moim zawsze 

Cząstkę ojczyzny noszę 

Myślę o tobie ciepło 

W ciszy się modlę z troską 

Jesteś moim domem 

Zawsze mi bliską Polską 

Refren: 

Kochana Polsko… 

Wywalczona 

Okupiona krwią 

Bliska mojemu sercu 

Zadana mi na zawsze 

Umiłowana 

Piękna, szlachetna 

Polska 

Polska 

 


