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    Polska- mój dom, moja rodzina 

W pierwszym tygodniu listopada będziemy wspominać bliskich, których już nie ma z 

nami.  

 za pomocą metody burzy mózgów sporządzimy mapę myśli wokół pojęcia 

RODZINA; 

 obejrzymy zdjęcia swoich bliskich przyniesionych przez dzieci; 

 poznamy kształt litery M, m; 

 poznamy troszkę historii, porozmawiamy o rocznicy Odzyskania Niepodległości; 

 nauczymy się hymnu państwowego; 

 Stworzymy flagę narodową oraz dowiemy się dlaczego w pewne dni 

przyozdabiają one okna budynków. 

 

 

 

 

 

Poznamy wiersz Cz. Janczarskiego ,,Barwy ojczyste".  
 
 

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze, biel i czerwień, 

Czerwień to miłość, 

Biel serce czyste, 

Piękne są nasze barwy ojczyste. 

 

 

 

 



Poznamy piosenkę ,,Jesteśmy Polką i Polakiem”  

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniała 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

W nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok     

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

I wiele innych, pięknych miejsc 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 

 

Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas 

Podróż skończymy w Gdański 

Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat 

 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił 

Chcemy byś również kochał ją i ty 

I ty 
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Jesienna pogoda 

W drugim tygodniu zajmiemy się niezwykle trudnym zjawiskiem obiegowego i obrotowego 

Ziemi. Dzieci dowiedzą się; 

 skąd bierze się dzień i noc oraz pory roku;  

 poszerzą swoją wiedzę na temat Układu 

Słonecznego; 

 wykonają ciekawą pracę plastyczną, ćwicząc 

wyobraźnię i motorykę małą; 

 będziemy dzielić wyrazy na sylaby, wyodrębniać 

głoski w nagłosie i wygłosie; 

 poznamy kształt litery T, t;  

 będziemy wysłuchiwać głoski w nagłosie i 

wygłosie; 

 przeczytamy Legendę o Warsie i Sawie; 

 

 

 

Zwierzęta domowe  

W kolejnym tygodniu zajmiemy się tematem zwierząt domowych. Dzieci:  

 pochwalą się wiedzą i doświadczeniami związanymi z hodowaniem domowego 

pupila; 

 dowiedzą się jak należy opiekować się zwierzętami, sposób ich dokarmiania i wizyt u 

weterynarza; 

 dowiedzą się, że zwierzęta również czują, chcą być kochane przez swoich właścicieli, 

że niewolno krzywdzić nie tylko ludzi ale również zwierząt; 

 urządzimy misiom przyjęcie, będziemy przeliczać maskotki, omawiać czym się różnią 

od siebie, utrwalimy prawą i lewą stronę; 

 będziemy bawić się w kodowanie; 

 

 

 

 

 

 


