
CO WYDARZY SIĘ  

U BIEDRONEK  

W LISTOPADZIE? 

1. Listopadowe wspomnienia 

Dziecko: 

 Rozwija myślenie przyczynowo - skutkowe na podstawie 

informacji o relacjach rodzinnych; 

 Nazywa członków swojej rodziny używając znaków Polskiego 

Języka Migowego; 

 Stosuje określenia: najmłodszy, najstarszy, starszy 

od…,młodszy od…, 

  poznaje wielką i małą literę M, m, T, t pisaną i drukowaną na 

wyrazach mama, motyl, tata, telefon,  wyróżnia literę M,m,T,t 

w wyrazach; 

 rozwija umiejętność czytania metodą globalną i sylabową; 

 poznaje cyfrę 3 i podejmuje próby jej odwzorowania. 

„Album”- J.Jałowiec 
 

Album-najmilsza księga domowa 
W której czas bezpiecznie się schował 

Wskazówki zegarów ciągle idą, ciągle szepczą: 
Tik-tak tik-tak 

A ciotunia w albumie ma stale pięć lat 
Pradziadka nie pamiętasz, a ona na dziwnym rowerze 

O, tu jedzie…. 
 

 

2. Polska to mój kraj, moja ojczyzna 

Dziecko: 
 Uważnie słucha piosenek, wierszy i opowiadania o tematyce 

patriotycznej; 

 Zapoznaje się z krajobrazem Polski i wybranymi zabytkami z 

wykorzystaniem mapy; 

 poznaje wielką i małą literę D,d pisaną i drukowaną na 

wyrazach dom, Dorota wyróżnia literę D,d w wyrazach; 
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 rozwija kompetencje cyfrowe i językowe - poznaje cyfrę 4; 

15 listopada grupa Biedronki weźmie udział w warsztatach, które 

odbędą się w Muzeum Narodowym 

 Mazurek Dąbrowskiego 
sł. Józef Wybicki, muz. autor nieznany 

Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy, 

Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

 
Marsz , marsz , Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem , 
Złączym się z narodem. 

 
Przejdziem Wisłę , przejdziem Wartę 

, 
Będziem Polakami , 

Dał nam przykład Bonaparte , 
Jak zwyciężać mamy . 

 
Marsz , marsz ... 

 
 

20 listopad- Ogólnopolski Dzień Praw 

Dziecka 

            Zapraszamy rodziców do obejrzenia wystawy, która została wykonana 

przez dzieci z grupy „Biedronki” na cele konkursu Programu „Chronimy dzieci” 

pt. „Znamy swoje prawa”, jak również do zapoznania się z wierszem autorstwa 

przedszkolaków i pań z grupy 

Biedronki 

 

 

3. Listopadowa pogoda 

Dziecko: 

 Prowadzi obserwację 

zjawisk przyrodniczych  
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i zmian zachodzących w przyrodzie; 

 Rozumie konieczność zachowana szczególnej ostrożności  

w kontakcie z nieznanymi zwierzętami; 

 Słucha uważnie utworów literackich i wypowiada się całym 

zdaniem; 

 poznaje wielką i małą literę Y,y pisaną i drukowaną; 

 poznaje cyfrę 5 i odwzorowuje jej sposób pisania w liniaturze; 

W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci 

kompetencje cyfrowe i językowe. Stosowane będą również 

alternatywne metody pracy, programy własne, innowacje: 

 „Mówię, liczę i rachuję, paluszkami i rączkami się posługuję”- 

Innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem języka migowego w 

grupie sześciolatków – Innowacja własna; 

 „Pięknie mówię, recytuję, opowiadam i rymuję”- program 

rozwijający i poszerzający umiejętności dzieci, uwrażliwiający na 

posługiwanie się piękną, poprawną polszczyzną z elementami 

twórczości własnej – program własny; 

 Program wspierający rozwój społeczno-emocjonalny „Jestem 

dobrym kolegą, ale czy zawsze”- program własny; 

 Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych 

rodziców do poczytania w grupie; 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, 

ćwiczenia grafomotoryczne i inne; 

 

 


