
Grupa II Żabki 
 

Zadania na listopad 

 

 

 
http://tulipanow.pl/?attachment_id=11110 

 

 

 

 



Listopadowe wspomnienia, tydzień włoski 

4.11 – 8.11.2019r. 

 
https://www.oaza.pl/cdz/index.php/pl/2015/2607-rodzina-w-polsce.html 

 

Cele: 

 Dowiemy się dlaczego odwiedzamy groby tych, którzy 

odeszli 

 Porozmawiamy na temat członków rodziny na podstawie 

przyniesionych zdjęć 

 Będziemy czytać globalnie wyrazy mama, tata, siostra, 

brat, babcia, dziadek 

 Będziemy grać w grę planszową z programem „Uczymy 

dzieci programować” 

 Wykonamy pracę plastyczną „Drzewo genealogiczne” 

 Poznamy ciekawostki związane z Włochami 

 Będziemy rozpoznawać emocje realizując program 

„Chronimy dzieci” 



Fotografie Joanna Papuzińska  

 

Lubię sobie podumać 

nad zdjęciami w albumach. 

Lubię popatrzeć sobie 

na czas, co gdzieś już pobiegł. 

Mama, jak była mała,  

przebrana za kotka. 
                                                                                                                     https://pl.dreamstime.com/ilustracji-członkowie-rodziny-image53819683 

Młodzi babcia i dziadek schodzą z jakiejś góry. Nieznajomy 

wujaszek 

i nieznana ciotka, 

tato w czapce wojskowej, okropnie ponury. 

Rodziców ślub i wesele. 

Andzia, Zuzia, Januszek, Zosia, Hania, Felek. 

A tu łyse niemowlę gryzie własną nogę. 

– To mam być ja? 

– Ratunku! 

– Uwierzyć nie mogę! 

 

 

Opracowała: 

Mgr Joanna Trzaska 

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-cz%C5%82onkowie-rodziny-image53819683


Zwierzęta domowe 

12-15.11.2019r. 

 

Cele: 

 W tym tygodniu poznamy zawód weterynarza. 

 Dowiemy się, w jaki sposób dbać o nasze zwierzęta i co to 

znaczy „Być odpowiedzialnym”. 

 Utrwalimy znajomość wyglądu cyfr i przeliczania w 

zakresie 10. 

 Nauczymy się piosenki pt: „A ja mam psa” W. Chotomskiej 

 Dla naszych kochanych misiów wykonamy tort 

urodzinowy z papieru. 

Opracowała  

Mgr Małgorzata Kasperska 

 

 



Zimno, coraz zimniej  

18.11 – 22.11.2019r. 

 
http://zklasy.blogspot.com/2013/11/jesien-to-czas-przygotowan-do-zimy.html 

Cele: 

 

 Poznamy zachowania zwierząt przygotowujących się do 

zimy 

 Utrwalimy znajomość wyglądu cyfr 

 Dowiemy się, które ptaki odlatują do ciepłych krajów na 

zimę 

 Będziemy tworzyć zwierzęta przy pomocy liści i kleju 

 Wykonamy inscenizację ruchową do utworu „Cztery pory 

roku” Vivaldiego 

 Będziemy rozpoznawać dobre i złe tajemnice na podstawie 

programu „Chronimy dzieci” 

 

 

http://zklasy.blogspot.com/2013/11/jesien-to-czas-przygotowan-do-zimy.html


Ptaszki zimową porą  

sł. i muz. Agnieszka Jędrzejewska-Stachura  

 

 

Jestem wróbelkiem, ćwir, 

ćwir, ćwir,  

szare mam piórka i mały 

dziobek,  

kiedy okruszki dajesz mi, 

wtedy wesoło ćwierkam 

sobie:  

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

ćwir, ćwir.  

Ja jestem wroną, kra, kra, 

kra,  

czarne mam pióra i ostry 

dziób,  

 

jeśli mi zimą jeść coś dasz, 

chętnie zostanę z tobą tu. 

Kra, kra, kra, kra, kra, kra,  

kra, kra, kra, kra, kra, kra.  

Jestem bocianem, kle, kle, kle, 

nogi mam długie i dziób 

czerwony,  

zimą nie spotkasz nigdy 

mnie, bo odlatuję w ciepłe 

strony.  

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, 

kle, kle, kle, kle, kle. 

 

Opracowała: 

Mgr Joanna Trzaska 



Kim będę, gdy dorosnę? 

25-29.11.2019r. 

 

Cele: 

 W tym tygodniu poznamy zawody naszych rodziców. 

 Zastanowimy się nad tym, kim chcielibyśmy być, gdy 

dorośniemy? 

 Poznamy zawód krawca i zaprojektujemy ubranko dla lali. 

 Nauczymy się piosenki pt. „Kim będę?” A. Galica 

 Pobawimy się w architekta i zbudujemy na dywanie 

wielkie miasto z klocków. 

Opracowała 

Mgr Małgorzata Kasperska 


