
Grupa V Żabki 
 

Zadania na listopad 

 

 

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

 

 

 

 



Moja rodzina 

2.11- 6.11. 2020 

 

 
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-du%C5%BCy-rodzinny-portret-image65696791 

Cele: 

 Porozmawiamy na temat członków i przyjaciół rodziny 

 Nauczymy się piosenki „Szedł Listopad  polną drogą” 

 Stworzymy kącik patriotyczny w ramach realizacji projektu 

Piękna Nasza Polska Cała 

 Porozmawiamy na temat zmian pogodowych 

 Wspólnie znajdziemy sposoby na jesienne popołudnia i wieczory  

 Wymyślimy gry i zabawy, które można realizować w gronie 

rodziny  

 Poznamy różne zawody realizowane przez rodziców 

 Zaprojektujemy własne meble z wykorzystaniem figur 

geometrycznych  

 

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-szcz%C4%99%C5%9Bliwy-du%C5%BCy-rodzinny-portret-image65696791


 

Szedł listopad polną drogą 

Szedł listopad polną drogą 
zerwał liście z drzewa. 
Pada deszcz, pada deszcz. 
A ja sobie śpiewam. 

Zimne wiatry wieją polem 
idzie deszcz ulewa. 
Pada deszcz, pada deszcz. 
A ja sobie śpiewam. 

Słońce wstaje późnym rankiem, 
ziemi nie ogrzewa. 
Pada deszcz, pada deszcz. 
A ja sobie śpiewam. 

 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/kolorowe-listki/ 

 

https://miastodzieci.pl/piosenki/kolorowe-listki/


 

„Jak dobrze mieć rodzinę” Słowa i muzyka: J. Kucharczyk 

Nigdy nie jestem sam,  

bo rodzinę mam.  

Gdy jest mi smutno i gdy jest źle, 

 Rodzina wspiera mnie. / 2x  

 

Ref: Mama i tata przytulą do serca,  

siostra i brat zabawią mnie.  

Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,  

cała rodzina kocha się.  

 

Lepiej i łatwiej żyć,  

gdy ktoś obok jest. 

 Kiedy zrozumie, pocieszy mnie.  

I zawsze pomóc chce. / 2x 

 

 
http://www.chillitorun.pl/publicystyka/ciekawostki/rodzina-jest-najwazniejsza-dzis-obchodzimy-miedzynarodowy-dzien-rodzin/ 

Opracowała: Paulina Białobrzeska  

http://www.chillitorun.pl/publicystyka/ciekawostki/rodzina-jest-najwazniejsza-dzis-obchodzimy-miedzynarodowy-dzien-rodzin/


 

Mój dom 

9.11 – 13.11.2020 

 

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

Cele: 

 Porozmawiamy na temat członków rodziny na podstawie 

przyniesionych zdjęć 

 Będziemy czytać globalnie wyrazy mama, tata, siostra, brat, 

babcia, dziadek 

 Będziemy organizować poranki patriotyczne zgodnie z Projektem 

„Piękna nasza Polska cała” 

 Pobawimy się w architektów budując miasto z klocków 

 Porozmawiamy o naszych domowych pupilach 

 Pobawimy się w dekoratorów wnętrz i przypomnimy sobie nazwy 

pomieszczeń występujących w domu 



 Będziemy rozpoznawać emocje realizując program „Chronimy 

dzieci” 

Magiczne miejsce (sł. i muz. K. Gowik) 
 

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

1. Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków,  
a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.  
Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,  
że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.  

Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.  
W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.  
Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.  
Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!  

2. Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.  
Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.  
Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,  
że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.  

Ref.: Teraz wiem… 

 

 

 

Opracowała: Joanna Trzaska  

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


 

Mydło i jego właściwości 

16.11- 20.11.2020  

 

 
http://voguee.pl/mydla-w-kostce-wlasciwosci.html 

 

Cele: 

 Weźmiemy udział w projekcie badawczym pt. „MYDŁO” 

 Dowiemy się jak powstało mydło  

 Przeprowadzimy eksperyment „czysty palec”  

 Utrwalimy wiedzę na temat higieny i środków do jej utrzymania 

 Wykorzystamy wagę szalkową i elektroniczną by ważyć różne produkty i 

przedmioty  

 Zgłębimy tajniki na temat właściwości mydła 

 Poznamy recepturę baniek mydlanych, sami będziemy je nadmuchiwać  

 Pobawimy się w producentów mydła i sami stworzymy nasze mydełko na 

bazie glicerynowej  

 Będziemy utrwalać zapis graficzny cyfr  

 Nauczymy się piosenki „Mydło lubi zabawę” 

http://voguee.pl/mydla-w-kostce-wlasciwosci.html


 Będziemy analizować i interpretować poznane wiersze  

 Mydło lubi zabawę  

Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą 
Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą 
Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę 
A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane. 

Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję 
Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące 

Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca 
Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca 
Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy 
I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy. 
 
 

 
https://letsing.pl/piosenki/mydlo-wszystko-umyje 

 

 

 

https://letsing.pl/piosenki/mydlo-wszystko-umyje


 

Monika Sylwia Ziemann  

Brudas  

Brudas brudne ma kolana,  

zębów nie mył dziś od rana,  

oprócz tego jest szczęśliwy,  

że nie umył wczoraj szyi.  

Cały lepi się od brudu,  

bo ma z myciem sporo trudu,  

kąpiel w wannie mu obrzydła  

wstręt do gąbki ma i mydła.  

Za to czuje się z tym dobrze,  

że mu rośnie brud jak drożdże,  

że ma wygląd kocmołucha i,  

że lata za nim mucha.  

Babcia woła: Ty brudasie!  

Ty łobuzie, ananasie!...  

Wymyj w końcu się kopciuchu,  

pod pachami i na brzuchu,  

umyj buzię, ręce, nogi,  

bo się kleisz do podłogi!  



Wtem chlusnęła wiadrem wody ….

 
https://pl.freepik.com/premium-wektory/wektorowa-ilustracja-dzieciaki-bawic-sie-w-blocie_2427837.htm 

 

 

 
https://www.osesek.pl/zdrowie-i-pielegnacja-dziecka/pielegnacja-dziecka/1007-zdrowie-dzieci-a-higiena-osobista.html 

 

Opracowała : Paulina Białobrzeska  

https://pl.freepik.com/premium-wektory/wektorowa-ilustracja-dzieciaki-bawic-sie-w-blocie_2427837.htm
https://www.osesek.pl/zdrowie-i-pielegnacja-dziecka/pielegnacja-dziecka/1007-zdrowie-dzieci-a-higiena-osobista.html


Moje prawa i obowiązki 

23.11 – 27.11.20r. 

 
https://sites.google.com/site/samorzaduczniowskispzmigrod/home/rok-szkolny-2015-2016/9-prawa-czlowieka-prawami-ucznia 

Cele: 

 Wykonamy pracę plastyczną  „Okno z witrażem” 

 Utrwalimy znajomość wyglądu cyfr 

 Poznamy swoje prawa i obowiązki 

 Będziemy ćwiczyć umiejętności kodowania z programem 

„Uczymy dzieci programować” 

 Poznamy piosenkę „Moje prawa” 

 Poznamy pojęcia „Dur” i „Mol” 

 Pobawimy się w Ogrodach liczbowych Willy’ego 

 Będziemy rozpoznawać dobre i złe tajemnice na podstawie 

programu „Chronimy dzieci” 

 

 

 

https://sites.google.com/site/samorzaduczniowskispzmigrod/home/rok-szkolny-2015-2016/9-prawa-czlowieka-prawami-ucznia


Moje prawa (sł. i muz. J. Kucharczyk)  

 

  
1. Chociaż lat mam tak niewiele, 

mam już swoje prawa, 
chcę być zawsze szanowany 

i chcę być kochany. 
I chcę, by dorośli o mnie dbali, 
bym mógł szczęśliwie dorastać. 

Bo prawo do szczęścia każdy ma, 
nawet gdy ma mało lat. 

 

2. Każdy człowiek, nawet mały, 
ma też obowiązki, 

więc jak umiem, tak pomagam 
mamie, tacie, siostrze. 

Uczę się najlepiej jak potrafię, 
by kiedyś dobrze pracować. 

Bo obowiązki też każdy ma, 
nawet gdy ma mało lat. 

 

Opracowała: Joanna Trzaska 


