
LISTOPAD W 

„TYGRYSKACH” 

 
I   

W pierwszym tygodniu listopada porozmawiamy o przeszłości, 

przejrzymy zdjęcia naszych rodzin wykonane w przeszłości. 

Nauczymy się nazywać naszych członków rodziny tych bliskich jak i 

tych dalszych. Omówimy przedmioty codziennego użytku zarówno 

używane teraz jak i dawniej. Poznamy różne zabawki , którymi bawili 

się nasi dziadkowie i rodzice. W związku ze zmiana czasu z letniego 

na zimowy będziemy obserwować długość dnia. Będziemy przeliczać 

przy pomocy liczmanów i w pamięci. Poznamy nową literkę E. e jak 

ekran i Ela.  

 

                     

II  

Kolejny tydzień to wysłuchiwanie dźwięków zarówno tych z otaczającego nas 

świata jak i tych z filharmonii. Poznamy nowe pojęcia takiej jak filharmonia, 

orkiestra, dyrygent, klucz wiolinowy i wiele innych. Dowiemy się jak powstaje 

muzyka, pogramy na różnych instrumentach. Odkryjemy literkę t, T na 

podstawie  wyrazów  tamburyno, Tomek. Poznamy również wzór graficzny 

cyfry 2.Będziemy określać , który element jest pierwszy, a który drugi.   

III 



  

W tym tygodniu będziemy zajmować się sztuką, poznamy pracę 

malarza i rzeźbiarza. Dowiemy się jak powstaje film, spróbujemy 

samodzielnie nagrać film. Poznamy znaczenie słowa graffiti, które 

wykonamy, dowiemy się po co chodzi się do muzeum. Poznamy nowe 

pojęcia takie jak sztuka, eksponat, paleta, sztaluga itp. 

Poznamy nową literkę d, D oraz utrwalimy cyfrę 1, 2. 

 

 

IV 

Czwarty tydzień przyniesie nam wiele atrakcji. Dowiemy się wiele 

ciekawych rzeczy o pracy krawcowej i o tym skąd bierze się wełna. 

Będziemy utrwalać sposób ubierania do pory roku i warunków 

atmosferycznych. Poznamy różne źródła energii, omówimy miejsca, 

w których jest zawsze ciepło. Poznamy cyfrę 3 oraz odkryjemy literkę 

I, i jak Igła, igła. Nauczymy się wysłuchiwać głoskę  i w wyrazach. 



 

– Program własny ekologiczny „Tygryski strażnikami przyrody” 

„Co zrobić z zużytymi bateriami” pogadanka 

„Kodeks przyjaciela lasu” 

„Co wiesz o szkodliwości dymu, kurzu, hałasu, smogu”- rozmowa kierowana 

 

– Chronimy dzieci  

„Nie lubię złych tajemnic” zajęcia dydaktyczne 

„Mówię głośno na co się zgadzam” zajęcia dydaktyczne  

– eTwinning „Coding: a way to grow up” 

„Autumn story” stworzymy jesienne opowiadanie oraz  „ Naturalny labirynt” 

„Walking in the park” doświadczenia na placu zabaw. 

„Autumn cooding” jesienne kodowanie przy tablicy multimedialnej. 

– eTwinning „Four seasons in Europe” 

Wybierzemy się do ogrodu z lupami aby podziwiać zmiany w pogodzie. 

„Drzewo” praca przestrzenna  

– eTwinning „Nature is so cool” 

Stworzymy Wulkan podczas  zabawy badawczej. 

Będziemy świętować Dzień Bez Futra. 

3.11. „Święto leśników” zajęcia dydaktyczne 

– Projekt międzynarodowy „Piękna nasza Polska cała” 



– Stworzymy „Kodeks Małego Patrioty” oraz poznamy taniec ludowy „ Koziorajka” 

Stworzymy prace przestrzenne i plastyczne „Nasze symbole narodowe”, „Kotyliony” 

– Projekt czytelniczy „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” to 
ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest już od 

najmłodszych lat w przedszkolu. Nasz Miś „Pysio” wyrusza do naszych domów, aby razem z 

nim czytać dzieciom bajki. W ramach projektu będziemy również świętować „Dzień 

Pluszowego Misia” 

 

 


