
POZIOMEK WIEŚCI 

LISTOPADOWE . 
 
 

MOJA OJCZYZNA -POLSKA 
 

 
-będziemy kształtować tożsamość narodową, 

-utrwalimy symbole narodowe: godło i flagę, 

-będziemy śpiewać hymn narodowy, 

-wysłuchamy legendy „O Lechu i białym orle” 

-rozbudzimy zainteresowanie krajem ojczystym, 

-poznamy główne zabytki stolicy oraz herb Warszawy, 

-poznamy sławnego Polaka F. Chopina, 

-wysłuchamy wiersza W. Domeradzkiego pt „Ojczyzna” 

 

 

 
Wszystko dokoła: 

Dom i przedszkole, 
Fabryczne dymy, żelazna kolej, 

Kwiaty przy oknie, 
Klon koło bramy, 

Słoneczny uśmiech 
Kochanej mamy, 

I las, co cieniem 
Dzieci zaprasza 

Wszystko to Polska – 
Ojczyzna nasza. 
 

 

 

 

 

 

 

 



DAWNIEJ I DZIŚ 
 

-dzieci zdobędą wiedzę jak wyglądało życie w dawnych czasach, 

-zwrócimy uwagę na rozwój cywilizacji, 

-będziemy rozbudzać zainteresowanie historią Polski, 

-poznamy kolejne litery i cyfry,  

-podczas zabaw badawczych poznamy proces 

krystalizacji soli, 

-podejmiemy próby formułowania wniosków 

na podstawie obserwacji i wyników 

przeprowadzonych doświadczeń, 

-nauczymy się śpiewać piosenkę pod 

tytułem „Listopadowa piosenka”, 

 

 

 

„Listopadowa piosenka” 

1. Płyną niebem ciemne chmury, wiatr w kominie śpiewa 

I ostatnie złote liście opadają z drzewa. 

Ref.: Listopadowa piosenka 

Jak deszczu kropelka 

Listopadowa piosenka, kapu, kapu, kap 

2. Już listopad wieje chłodem, kropi zimnym deszczem 

W parku trzęsą się chochoły, jakby miały dreszcze. 

Ref.: Listopadowa piosenka… 

3. Pan listopad swój parasol mocno w ręce trzyma 

I powiada, że niedługo przyjdzie do nas zima. 

Ref.: Listopadowa piosenka… 

 

 



PARASOLE CZAS WYCIĄGAĆ, JESIEŃ W PEŁNI, 

DESZCZ NADCIĄGA 

 

 

v 
-obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie podczas wspólnych spacerów, 

-znamy oznaki pogody późnej jesieni,  

-poznamy zasady wędrówki wody w przyrodzie,  

-podejmiemy próby formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników 

przeprowadzonych doświadczeń, 

- będziemy rozwijać orientację w przestrzeni, 

- nauczymy się śpiewać piosenkę „Deszczowy blues”, 

 

 

Kiedy błyskawica, kiedy ulewa 

Kiedy wicher łamie drzewa 

To już znak, że idzie duża 

Wielka, groźna, straszna…. /burza/ 

Co to jest odgadnij! 

Leci tylko na dół 

Jest tylko na dworze 

Suchy być nie może! /deszcz/ 

Szumi, gwiżdże, czasem gna 

Skąd i dokąd? Kto go zna? 

Dmucha, szarpie, czasem rwie 

Po co? Za co? Kto go wie? /wiatr/ 

 
 

 

 

 

 

 



EDUKACJA MATEMATYCZNA 

W ramach edukacji matematycznej Poziomki będą się uczyły rozgrywać i 

konstruować gry planszowe typu „ściganki”. Będzie to świetną okazją do 

kształtowania odporności emocjonalnej (np. radzenie sobie z przegraną) oraz 

rozwijania zdolności do podejmowania wysiłku umysłowego w sytuacjach pełnych 

napięć.  

Dlatego zachęcamy do rodzinnego grania w gry planszowe, które mają 

walory edukacyjne, społeczne itd… 

 


