
Listopadowe ciekawostki Wróbelkowe 

 
 

 

 
 

 poznamy oznaki późnej jesieni, 

 namalujemy deszcz, 

 wysłuchamy Vivaldiego Jesień i Chopina „Preludium 

deszczowe”, 

 zatańczymy deszczowy taniec z chustkami, 

 wysłuchamy wierszy o deszczu, 

 zaobserwujemy zmiany w przyrodzie, 

 dowiemy się, jak dbać o zdrowie, 

 dowiemy się, dlaczego drzewa gubią liście, 

 nauczymy się piosenki „Szedł Listopad”  

Szedł listopad polna drogą,  

Zerwał liście z drzewa, 

Pada deszcz, pada deszcz, 

A ja sobie śpiewam 

 

Słońce wstaje późnym rankiem, 

Ziemi nie ogrzewa, 

Pada deszcz, pada deszcz, 

a ja sobie śpiewam. 

  

Zimne wiatry wieją polem 

Idzie deszcz, ulewa. 

Pada deszcz, pada deszcz, 

A ja sobie śpiewam



POLSKA – TO MÓJ DOM 
 

 

 wysłuchamy opowiadania „Kot, który zgubił dom” 

E. Nowak, 

 wykonamy pracę plastyczną „Moje miasto”, 

 poznamy stolicę Polski, 

 ułożymy historyjki obrazkowe i opowiemy je, 

 wysłuchamy legendy „Złota kaczka”, 

 wysłuchamy książki M. Rusinka „Jaki znak Twój?”, 

 wysłuchamy i nauczymy się hymnu polskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wróbelki: 

 z baśnią „Trzy świnki” 

 nauczą się przewidywać następstwa, 

 docenią przyjaźń 

 z baśnią „Czerwony Kapturek”:  

 ustalą sposoby unikania niebezpieczeństw; 

 wskażą sytuację, w których należy 

powiedzieć NIE; 

 ustalą, kiedy nie wolno rozmawiać z 

nieznajomymi, 

 z baśnią „Księżniczka na ziarnku grochu”: 

 zrozumieją, czym jest tolerancja;  

 poszukają swoich mocnych stron, 

 dowiedzą się , jak wyglądało życie na zamku, 

 nauczą się tańca dworskiego, 
 

 

 

 

 

 



WRÓBELKI W LISTOPADZIE: 

 w ramach realizacji innowacji własnej „O czym marzy 

Ziemia?” – zabawy ekologiczne z bohaterami bajek 

dowiemy się, że warszawska kranówka jest zdrowa, jak 

szanować wodę i dlaczego jest dla nas tak ważna 

 w ramach realizacji innowacji własnej „Jedna rączka, 

druga rączka, zakręcimy bączka” poznamy zabawę 

„Kipi kasza, kipi groch, wykonamy szereg ćwiczeń 

grafomotorycznych, zilustrujemy gestami utwór 

muzyczny „Amelia”, wykonamy instrumentację utworu 

„Clap, clap song”, weźmiemy udział w szeregu zabaw z 

piłką, przy układankach manipulacyjnych udoskonalimy 

chwyt pisarski 

 w ramach realizacji Erasmus+2019 „Mały Europejczyk w 

świecie nowoczesnych technologii” popracujemy na  

macie do kodowania  


