
                

 

 

              ZADANIA  

REALIZOWANE  

W MIESIĄCU  

Listopadzie 

W GRUPIE XV 

BIEDRONKI: 

 

Tematy kompleksowe: 

 
1. „Polska moja ojczyzna” 

04–08 listopada 2019 r. 

2. „Listopadowe Wspomnienia” 
12-15 listopada 2019 r. 

3.„Jesienna Pogoda” 
18-22 listopada 2019 r. 

4. „Zimno coraz zimniej” 
25-29 listopada 2019 r. 

 
https://pixers.pl/naklejki-na-szafe/jesienne-liscie-ramki-na-bialym-tle-17339848 

 

 



„Jesteśmy Polakami” 
 

Termin realizacji:04–08 listopada 2019 r. 

 

Zadania: 
 Przypomnimy sobie polskie symbole narodowe; 

 Poznamy tańce narodowe, wspólnie wykonamy Kujawiaka i Krakowiaka. 

 Porozmawiamy o święcie 11 listopada, spróbujemy odpowiedzieć na 

pytanie co to znaczy niepodległość?; 

 Utrwalimy znajomość piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”; 

 Nauczymy się wiersza W. Bełza „Kto Ty jesteś?”; 

 Poćwiczymy zdolności manualne rysując po śladzie kontury Polski; 

 Poznamy legendę o Lechu, Czechu i Rusie; 

 Będziemy doskonalili umiejętności matematyczne  

(W Matematycznych Ogrodach Willy’ego ); 

  „Flagi i godła” będziemy rozwijać umiejętności porównywania liczby 

elementów w zbiorach, przeliczania elementów w zbiorach; 

 Poćwiczymy koncentrację uwagi i percepcje słuchową podczas słuchania 

bajek i opowiadań; 

 Wykonamy pracę plastyczna: „Symbole Narodowe”; 

 

 

 

 

 

 

 

www.banderalia.com/asia/168-bandera-de-la-republica-de-indonesia.html 

 

http://www.banderalia.com/asia/168-bandera-de-la-republica-de-indonesia.html


                  „Jesteśmy Polką i Polakiem” 

muzyka. Justyna Tomańska, słowa: Mariusz Totoszko 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ja i ty 

I ty 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ja i ty 

I ty 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ja i ty 

I ty 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajna i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ja i ty 

I ty 

http://piosenki-dla-dzieci.info/jestem-polakiem/ 

 

 

 



Władysław Bełza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 

 

— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 

 

— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 

 

— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 

 

— Czem ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 

 

— Czem 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? 

— Oddać życie. 

 

www.katedra.lodz.pl/co-w-katedrze/aktualnosci/224-96-rocznica-odzyskania-przez-polskę-niepodległo 



 

                  

  

 

                 Temat kompleksowy: 

„Listopadowe 

 wspomnienia” 
    Termin realizacji: 12-15 listopada 2019 roku 

 

Zadania: 

 
 Przypomnimy sobie członków naszych rodzin. Dzieci 

sporządzą mapę myśli wokół pojęcia RODZINA, co 

zainicjuje rozmowy na tematy z nią związane. 

 Zwieńczeniem tego tygodnia będzie stworzenie drzew 

genealogicznych rodzin, które będziecie Państwo oglądać 

na wystawkach. 

 Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne  

w Ogrodach Liczbowych. Poznamy liczbę 3. 

 – Poznamy nową literę M, m. Postaramy się przygotować 

dzieci do bardzo trudnej umiejętności czytania i pisania. 

 Na zajęciach umuzykalniających aktywnie posłuchamy 

muzyki The Dogs Life – Charlie Chaplin. 

 „Święto Zmarłych” – utrwalimy wiedzy o Święcie 

Zmarłych, na podstawie wiersza M. Dzierbickiej 

„Odwiedziny”. 

 
https://pixers.pl/naklejki-na-szafe/jesienne-liscie-ramki-na-bialym-tle-17339848 

 

 

 

 

 

 
 



Wiersz: 

„Moja Mama” 
B. Forma 

Zbieram kwiaty na łące, 

piękny bukiet z nich zrobię.  

Bardzo cię kocham, moja mamusiu,  

więc ofiaruję go tobie.  

A kiedy zapadnie wieczór, 

wszystkie gwiazdy na niebie 

 dokładnie policzę i tyle buziaków 

w nim jest wiele miłości, 

będę miała dla ciebie.  

Dam ci moje serduszko,   

bardzo cię kocham i tym prezentem 

chcę dać ci wiele radości. 

 

 
PIOSENKA: 

„Moja mama i mój tata”  
(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)  

 

I. To właśnie moja mama, a to mój tata, 

 najlepszy chyba duet z całego świata. 

 Gdy mama zwykle nami i domem się zajmuje,  

to tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje.  

  

Ref.: Rower, pralkę i suszarkę, i zepsuty kran, zamek w szafce i szufladce – 

wszystko zrobi sam. Czy się okno nie domyka, czy też skrzypią drzwi,  

tata wszystko to naprawi w mig. Tata wszystko to naprawi w mig.  

  

II. Więc mama robi obiad, zakupy, pranie, 

 i o porządek w domu dba doskonale.  

Upiecze pyszne ciasto i tort udekoruje,  

a tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje. 

 

 Ref.: Rower, pralkę i suszarkę... 
 

https://pieknoumyslu.com/drzewo-genealogiczne-mozna-dowiedziec/ 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

„Jesienna pogoda” 
 

Termin realizacji: 18- 22 listopada 2019 roku 

  

Zadania: 
 Poznamy cechy jesiennej pogody, będziemy wykonywać 

eksperymenty badawcze związane z wodą; 

 Wykonamy pracę plastyczną „Jesienny deszcz”; 

 Poszerzymy wiedzę na temat na temat Układu 

Słonecznego i obecnych w nim planet. Będziemy układać 

je w kolejności od Słońca i porównywać ich wielkości. 

 Poznamy zasady dobierania stroju adekwatnego do 

pogody, poćwiczymy samodzielne ubieranie się. 

 „Dużo kropel deszczu…” zabawy matematyczne, 

będziemy układać rytmy i przeliczać. 

 „Deszczowy rock and roll” - będziemy aktywnie słuchać 

muzyki, tańczyć i grać na instrumentach perkusyjnych; 

 Opowiadania o tacie spędzającym deszczowy dzień z 

dzieckiem stanie się wstępem do poznania litery T, t, 

którą dzieci utrwaliły dzięki różnym ćwiczeniom 

polisensorycznym i pracom plastycznym  

 Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne: 

„Dlaczego po nocy znowu jest dzień?” – zajęcia 

matematyczne; dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i 

nocy, rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej na 

podstawie „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk-

Kolczyńskiej; 
 

 

https://pixers.pl/naklejki-na-szafe/jesienne-liscie-ramki-na-bialym-tle-17339848 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„Jesienna pogoda” 

słowa Monika Kluza 

muzyka Mateusz Kluza 

I. Przyszła jesień w liście ubrana, 

w dłoniach trzyma małego kasztana, 

do wiewiórek uśmiecha się w lesie, 

babie lato na drzewach rozwiesi 

ref. 

Jesienią, jesienią słońce, słońce. 

Jesienią, jesienią wiatr. 

Jesienią, jesienią słońce, słońce. 

Jesienią, jesienią deszcz. 

 

II. Grzyba w lesie deszczem obudzi, 

w ciepłe szale ubierze nas ludzi. 

Poprze gania z łąki motyle 

i zostanie tu z nami na chwile. 

ref. 

Jesienią, jesienią słońce, słońce. 

Jesienią, jesienią wiatr. 

Jesienią, jesienią słońce, słońce. 

Jesienią, jesienią deszcz. 

 

III. Do koszyka nam jabłek nazbiera 

i marchewki i trochę selera. 

W Ciemnej gawrze zaśnie z misiami 

I poczeka na zimę tam z nami. 

 

ref. 

Jesienią, jesienią słońce, słońce. 

Jesienią, jesienią wiatr. 

Jesienią, jesienią słońce, słońce. 

Jesienią, jesienią deszcz. (2x) 

https://pixers.pl/fototapety/ramka-z-kolorowych-lisci-

z-kroplami-deszczu-60778527 

 



 

 

 

Temat kompleksowy: 

„Zimno coraz zimniej” 
Termin realizacji: 25- 29 listopada 2019 roku 

Zadania: 

  
 Rozwiążemy zagadki o zwierzętach leśnych. Dowiemy się, w jaki sposób 

różne zwierzaki przygotowują się do zimy. Odkryjemy, że niektóre z 

nich zapadają w sen zimowy, inne hibernują czy chowają się np. pod 

liśćmi; 

 Stworzymy wspólną pracę plastyczną „Las zimą”; 

  Nauczymy się czytać globalnie nowe wyrazy, tj. wiatr, jeż, 

wiewiórka, niedźwiedź, dzik, zając, sarna. Po wysłuchaniu dłuższych 

opowiadań będziemy ilustrować ich treść. 

 Poznamy liczbę 4 będziemy doskonalić umiejętność rozróżniania jej 

wśród innych liczb. Porównamy zbiory związane z zapasami na 

nadchodzącą zimę. Dowiemy się, jak i czym dokarmiać zwierzęta 

zimujące w Polsce oraz czym różni się karmnik od paśnika 

 Poznamy literę Y, y, dzięki której dzieci będą mogły utrwalić liczbę 

mnogą wyrazów. 

 Posłuchamy wiersza J. Brzechwy Sójka. Stanie się to pretekstem do 

rozmowy na temat ptaków pozostających w kraju i odlatujących na 

zimę. Przedszkolaki poznają przy okazji budowę ciała ptaków, 

wykonamy serię eksperymentów z piórami. Dzięki nim dowiemy się, 

dlaczego ptaki latają. 
 

https://pixers.pl/naklejki-na-szafe/jesienne-liscie-ramki-na-bialym-tle-17339848 

 

 

 

 

 



PIOSENKA: 

„PAN LISTOPAD” 
Autor słów: Holska-Albekier, Zofia. 
 Autor muzyki: Kwiatkowska, Krystyna 
Pan listopad gra na basie  

dylu, dylu, dyl.  

Na jesiennym graniu zna się  

trawką dotknął strun.  

Wesoło gra muzyka,  

pada deszcz.  

Świerszcz za kominem cyka  

tańcz, gdy chcesz.  

Pan listopad gra na bębnie  

bara, bara, bum.  

Z deszczem puka równo,  

pięknie koncert daje mu.  

Wesoło gra muzyka,  

pada deszcz.  

Świerszcz za kominem cyka  

tańcz, gdy chcesz.  

Pan listopad gra na flecie  

fiju, fiju, fiu.  

Z liści złotych ma berecik  

a kubraczek kubraczek nut.  

Wesoło gra muzyka,  

pada deszcz.  

Świerszcz za kominem cyka  

tańcz, gdy chcesz.                                            

                                                                        WIERSZ: 

                                                                                                                    „Parasol” 

J. Wasilewska 

Nasz parasol kolorowy do zabawy jest gotowy. 

Już otworzył się jak kwiat, wtem przyleciał silny wiatr 

i parasol porwał w chmury, więc i my lećmy do góry - HOOP! 

 

Opracowała: mgr Marta Przybysz 

 

https://pixers.pl/fototapety/ilustracja-dziewczyna-w-deszczu-z-parasolem-45946393 


