
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZADANIA 
 

REALIZOWANE 
 

W MIESIĄCU  
Listopadzie 

 

W GRUPIE XVI 
 

Leśne Skrzaty: 
 

Tematy kompleksowe: 
 

„Nasza Mała Ojczyzna” 
 

02– 06 listopada 2020r. 
 

„Dom—Polska” 
 

09-13 listopada 2020r. 
 

„Jesienna Pogoda” 
 

16-20 listopada 2020r. 
 

„Zimno coraz zimniej” 
 

23-27 listopada 2020r. 
 
 

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



 
 
 

Temat kompleksowy: 
 

„Nasza Mała Ojczyzna” 
 

02– 06 listopada 2020r. 
 

 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o wartości, jaką 
jest PATRIOTYZM. Będziemy mówili, ze jest to miłość 
do Polski, ale także do naszej małej ojczyzny, czyli naj-
bliższym otoczeniu, miejscowości, w której mieszkamy. 

 

Znamy nazwę naszej miejscowości oraz swoje adresy. Z 
wykorzystaniem przewodnika zwiedzać nasze miasto, po-
znamy najważniejsze obiekty. 

 
Porozmawiamy o tym w jakim rejonie mieszkamy, poznamy 
jego tradycje: nauczymy się rozpoznawać strój regional-
ny, poznamy kilka zwrotów w gwarze ludowej (lub języku 
regionalnym). 

 
Dowiemy się, że dom to nie tylko budynek, ale to przede 
wszystkim rodzina, miejsce, w którym czujemy się kocha-
ni. Przedszkole to nasz wspólny dom, czujemy się tu do-
brze, wspólnie się bawimy i pracujemy. Znamy nazwę 
przedszkola, wiemy, jak wygląda: będziemy je malować na 
kartonie. 

 

Przygotowujemy się do Narodowego Święta 
Niepodległo-ści. Będziemy rozmawiać o polskich 
symbolach narodo-wych i wykonamy kokardy narodowe. 

 

Poznamy literę d, D. Będziemy uczyli się wysłuchiwać, ja-
ka głoska znajduje się na początku i na końcu wyrazów. 
Będziemy czytać sylaby i wyrazy. 

 

W naszych pracach nie zabraknie malowania farbami, wy-
cinania, rysowania flamastrami czy klejenia. 

 

Poznamy taniec regionalny Szewc, Uważnie posłuchamy 
melodii tańca, będziemy uczyć się akcentować miary tak-
tu.  

Eksperymentujemy z powietrzem: zbadamy, w jaki sposób 
można je zobaczyć. 



 
 
 
 
 
 
 

 

„W domu Ojczystym” 
 

Muzyka: Jerzy Wasowski 
 

Słowa: Krystyna  Parnowska 
 
 
 
 

 

Wszędzie, gdzie słychać naszą piosenkę 
 

W mieście ogromnym, we wsi maleńkiej 
 

To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy 
 

W domu ojczystym 
 

Płyną piosenki swojskie i znane 
 

Wisłą i Odrą, Bugiem i Sanem 
 

To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy 
 

W domu ojczystym 
 

Czy wam śpiewają górskie potoki 

Czy wiatr znad morza pędzi obłoki 

 

To wszystko Polska, mieszkamy 

wszyscy W domu ojczystym 



 
 
 

Temat kompleksowy: 
 

„Dom Polska” 
 

09– 13 listopada 2020r. 
 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o naszym kraju 

– Polsce. 
 

Dzieci poznają legendę o powstaniu państwa polskie-
go, poznają symbole narodowe: godło, flagę i hymn. 
Poznamy kontury państwa, charakterystyczne regio-
ny (potrafią odszukać je na mapie).  

Dowiemy się gdzie leży stolica Polski nasze miasto 
rodzinne.  

Będziemy śpiewać hymn narodowy z przyjęciem od-
powiedniej postawy. Poznamy nazwy dawnych stolic 
Polski,  

Poznamy nazwiska Polaków, dowiemy się czym się 
zajmowali :Chopin, Matejko, Kopernik, Piłsudski.  

Dzieci będą uczyć się pracować w dużym zespole, wy-
konają kokardę narodową jako element dekoracji sali. 
Dowiedzą, w jakich okolicznościach nosi się takie ko-
kardy.  

Będziemy rozwijać sprawność ręki podczas rysowa-
nia, wycinania, klejenia. Zwracamy uwagę na este-
tyczne wykonywanie prac.  

Nadal będziemy ćwiczyć przeliczanie elementów 
zbioru – doliczamy, dokładamy, porównujemy liczeb-
ność. Ustalamy stałość elementów z zbiorze, uczymy 
się współpracy.  

Będziemy bawić się w wystukiwanie rytmu przy 
dźwiękach muzyki instrumentalnej Prząśniczka Mar-
ka i Wacka. Poznamy piosenkę Warszawa, a także po-
słuchamy fragmentu koncertu rockowego i koncertu 
orkiestry kameralnej. 



 

„Płynie Wisła, płynie” 
muzyka: Kazimierz Hoffman 

słowa: Edmund Wasilewski, Kazimierz Hoffman 

 

Płynie Wisła, płynie Zobaczyła Kraków, 
po polskiej krainie. (2x) wnet go pokochała, (2x) 

Zobaczyła Kraków, a w dowód miłości 
pewnie go nie minie. wstęgą opasała. 

Zobaczyła Kraków, A w dowód miłości 
pewnie go nie minie. wstęgą opasała. 



 

 

Temat kompleksowy: 
  

„Moje Hobby” 
 

16– 20 listopada 2020r. 
 

W tym tygodniu poznamy nową wartość – 
WYOBRAŹNIĘ – oraz porozmawiamy o naszych zain-
teresowaniach.  

Wiemy, że każdy ma prawo do swojego hobby, a wy-
obraźnia to skarb, bo dzięki niej możemy przenieść 
się w czasie i przestrzeni. Będziemy aktywizować ją 
poprzez różne formy: wykonamy prace plastyczne za 
pomocą technik takich jak malowanie bańkami mydla-
nymi oraz mokre na mokrym – wiemy już, w jaki spo-
sób powstają inne barwy.  

Będziemy rozwijać także wyobraźnię muzyczną: ak-
tywnie słuchać muzyki, wspólnie śpiewać, grać na in-
strumentach, a także wystukiwać rytm nowo poznanej 
piosenki Nam jesień niestraszna.  

Będziemy rozwijać mowę: opowiadać, poznawać nowe 
wyrażenia, układać bajkę. Będziemy ćwiczyć też wy-
powiadanie się na określony temat, z uwagą słuchając 
przy tym kolegów i koleżanek.  

Będziemy ćwiczyć słuch fonematyczny: wysłuchiwać 
jakie głoski znajdują się w nagłosie i wygłosie. Brać 
udział w zabawach literami, odczytywać sylaby i wy-
razy. Poznamy kolejną literę e, E – będziemy kreślić 
ją w powietrzu i w liniaturze.  

Będziemy bawić się w przeliczanie, porównywanie li-
czebności zbiorów. Poznamy cyfrę 3 w aspekcie kar-
dynalnym, porządkowym i miarowym.  

Nadal badamy powietrze – wiemy, że wiatr o różnej 
sile jest potrzebny do rozmaitych celów. Nauczymy 
się robić bańki mydlane i puszczać latawiec. 



 

 

„Nam jesień niestraszna” 
sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Wojciech Zieliński 

 
 

Ref. 1: Jak smutno listopad dziś śpiewa… 
Posłuchaj: wiatr świszczy, 

deszcz siąpi, dzień szary i plucha…  
Lecz chociaż świat tonie w kałużach i błocie, nam 

jesień niestraszna, nie damy się słocie! Choć 
deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła. 

Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych dokoła! 
 

1. Tu zbiera się znaczki, słoniki, pocztówki, 
magnesy, co trafią na drzwi od lodówki. 

Tu stworzysz kolekcję niezwykłych kamieni. 
A każdy breloczek w skarb może się zmienić. 

 

Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w 
kałużach i błocie, nam jesień 

niestraszna, nie damy się słocie! Choć 
deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła. 

Spójrz! Tyle jest hobby ciekawych 
dokoła. 

 

2. Z kawałka tektury, bibuły, guzików tu 
małych dzieł sztuki wykonasz bez liku.  
Malować, wycinać lub lepić coś z gliny 

tu możesz bez końca przez długie godziny. 
 

Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie… 
 

3. Tu płyną melodie, gdy stukasz w klawisze lub 
śpiewasz piosenki raz głośniej, raz ciszej. 

Na flecie, perkusji czy na ukulele… By 
muzykę tworzyć, sposobów jest wiele. 

 

Ref. 2: Bo chociaż świat tonie w kałużach i błocie… 
 

http://www.tapeciarnia.pl/tapeciarnia_pl.php? 
adres=243930_grafika_jesien_deszcz_drzewo_domy_czlowiek_kot_lawka_parasol.jpg 
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Temat kompleksowy: 
  

„Ulubione zajęcia” 
 

23– 27 listopada 2020r. 
 

W tym tygodniu porozmawiamy o naszych ulubio-
nych zajęciach. Będziemy uczyć się głośno wypo-
wiadać przed publicznością, pokonywać tremę, 
strach i niepewność, walczyć z negatywnymi 
emocjami. Jednocześnie uczyć się z uwagą słu-
chać kolegów.  

Poznamy kolejną literę u, U, będziemy uczyć się 
wysłuchiwać samogłoski na początku wyrazów, w 
środku i na końcu. Poćwiczymy słuch fonema-
tyczny – wyodrębnianie głoski w nagłosie, ukła-
danie z nich wyrazów.  

Będziemy bawić się w przeliczanie, porównywanie 
liczebności zbiorów. Poznamy znak =, nauczymy 
się tworzyć i odczytywać działania, w których 
występuje.  

Będziemy rozwijać wrażliwość muzyczną: rozpo-
znawać przedmioty codziennego użytku po wyda-
wanych przez nie dźwiękach;  

Stworzymy akompaniament do utworu muzyki po-
ważnej.  

Z pudełek i pustych butelek stworzymy konstruk-
cje.  

Dzięki niepotrzebnym rzeczom nadamy im drugie 
życie wykonując ciekawą pracę. 



 
 
 

 

„Każdy coś robi” 
 

Barbara Zakrzewska 
 

 

To jest Darek, 

a gdzie Marek? 

Marek maluje, 

co w sercu czuje. 
 

 

To jest Wacek, 

a gdzie Jacek? 

Jacek się cieszy,  

napisał pięć wierszy. 

 
 

To jest Tadek, 

a gdzie Radek? 

Radek dom sprząta 

we wszystkich kątach. 
 

 

To jest Romek, a gdzie 
Tomek? Tomek 

książkę chwyta, wciąż 
czyta i czyta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ula” 
 

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 

 

W mojej grupie jest Urszula. 

My wołamy na nią Ula. 

Ona często się uśmiecha,  

lubi także się przytulać. 

Ale Maciej  jej unika  

i najczęściej przed nią zmyka.  

On nie lubi przytulania, 

a już zwłaszcza bez pytania. 

 

Opracowała Marta Przybysz 


