
listopad U BIEDRONEK 

 

1. JESIENNA POGODA 

 nazywa typowe zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, świeci słońce, 

wieje wiatr; 

 posługuje się w wypowiedziach określeniami dotyczącymi pogody; 

 zwraca uwagę na pogodę i zauważa jej zmiany; 

 bogaci zasób słownictwa o wyrazy określające zjawiska 

atmosferyczne, poznaje wyrazy w PJM; 

 ćwiczy orientację w schemacie ciała i orientację przestrzenną; 

 usprawnia motorykę artykulacyjną w zabawach logopedycznych; 

 tworzy portret ważnej osoby, czyli rysowanie głowonogów; 

 

,, Deszczowe zwierzaki” – wiersz D. Gellner 

 

Gdy pada na nosy, gdy pada na krzaki, 

To budzą się zaraz deszczowe zwierzaki. 

Mają worki z kałużami, 

Parasole za uszami. 

Skaczą sobie raz i dwa! 

Na ogonach deszcz im gra! 

 

Zabawa ruchowa z piosenką:  

 ,, Pada, pada, deszczyk pada. 

Wieje, wieje wiatr. 

Pada, pada, deszczyk pada. 

Wieje, wieje wiatr. 

 Błyskawica! Grzmot! 

Błyskawica! Grzmot! 

A słoneczko do nas 

Śmieje się. 

 



 

,, Zła Pogoda” MDS M. Bogdanowicz 

 

Zła pogoda, kapie woda, 

Kapie z nieba kap, kap, kap. 

A w kaloszach do przedszkola  

Idą dzieci chlap, chlap , chlap. 

                  Kap, kap, kap, 

                  kap, kap, kap, 

                 idą dzieci chlap, chlap, chlap. 

 

                            

2. NASI MILUSIŃSCY CZYLI PIES I KOT 

 rozpoznaje zwierzęta domowe: pies, kot, chomik; 

 wie, że zwierzętami domowymi trzeba się opiekować i nie wolni ich 

męczyć; 

 ćwiczy narządy artykulacyjne do wyraźnej pracy podczas mówienia; 

 rozwija słuch fonemowy z koordynacją słuchowo – ruchowo – 

wzrokową; 

 

 

,, Przytul psa” – fragment z opowiadania T. Kruczka 

W psich zabawach śmiechu wiele, 

Każdy chyba chce mieć psa. 

Pies jest wiernym przyjacielem, 

O przyjaciół zaś się dba! 

 

,, Kto mnie pocieszy” wiersz D. Niemiec 

Gdy jest ci smutno, przytul swego misia. 

Miś jest przyjacielem dzieci nie od dzisiaj. 

Wtulisz się w jego futerko i będzie lepiej ci. 

Miś najlepszym przyjacielem na wszystkie smutne dni. 

 



Ćwiczymy motorykę dużą i małą przy piosence i zabawie 

,,Dwa malutkie misie” MDS M. Bogdanowicz 

 

Dwa malutkie misie, chcą potańczyć dzisiaj 

I proszą laleczki do miłej poleczki. 

Hopsa, hopsa, dana, dana, 

zabawa udana. 

Hopsa, hopsa, hola, hola, 

poleczka z przedszkola. 
 

 

20 listopad będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw 

Dziecka 

W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci kompetencje 

cyfrowe i językowe. Stosowane będą również alternatywne metody pracy, 

programy własne, innowacje: 

 „Zatańczymy, zaśpiewamy a rączkami zamigamy”- program własny. 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Treści europejskie „Z plecakiem po Europie”- projekt Erasmus+; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych rodziców 

do poczytania w grupie; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne i inne. 

 

 

Zapraszamy Rodziców na naszą wirtualną tablicę: 

https://padlet.com/grupabiedronki2020/226 
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