
 

Listopad w „Żabkach” 

 
1. Mój Kraj, Moja Ojczyzna  

 

Jedną z ważnych aktywności człowieka jest jego poczucie przynależności do 

miejsca, wspólnoty, rodziny. Własne miejsce, daje poczucie bycia u siebie i 

bycia sobą, co ma swoje konsekwencje w sferze aktywności. W pierwszym 

tygodniu listopada dzieci będą rozmawiały o Naszym Kraju - Polsce. Zapoznają 

się z historią powstania naszej Ojczyzny. Przypomnimy sobie w jaki sposób 

obchodzimy święto 11 listopada, stworzymy kotyliony z okazji zbliżającego się 

dnia.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Listopadowe wspomnienia 

 

W drugim tygodniu dzieci będą kształtowały poczucie przynależności do 

wspólnoty, jaką jest rodzina. Rozwijać będziemy myślenie przyczynowo-

skutkowe na podstawie informacji o relacjach rodzinnych. Utrwalimy 

umiejętność stosowania określeń: najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy 

od, wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu. Dzieci uczestniczyły 

będą w zabawach dramowych, w małych grupach odgrywane będą scenki                      

z życia rodzin. Poznamy literę M na podstawie słowa mapa i wykonamy wiele 

ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania w liniaturze. Ćwiczyli będziemy 

umiejętności wysłuchiwania głosek i sylab w słowach oraz wyrazów w zdaniach. 

Poznamy liczbę 3, nauczymy się kreślić cyfrę 3 w powiększonej kratownicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Jesienna pogoda  

 

W trzecim tygodniu dzieci będą rozwijały umiejętności matematyczne poprzez 

utrwalenie przemienności rytmu dnia i nocy. Zastanowią się kiedy na niebie 

widać księżyc i gwiazdy, co się dzieje, gdy kończy się noc, kiedy słonce jest 

najwyżej na niebie, czy dzień lub noc mogą się zatrzymać. Rozmawiać będziemy 

o tym czym różni się dzień od nocy, co robimy w ciągu dnia (rano, w południe, 

wieczorem), a co robimy w nocy. Wysłuchamy opowiadania Jedna srebrna 

kropla i zapoznamy się z cyklem obiegu wody w przyrodzie. Przedszkolaki będą 

uczestniczyły w zabawach ruchowych, słuchowych i plastycznych związanych                 

z wodą i deszczem. W ramach innowacji „Badamy i eksperymentujemy- 

dotykamy, patrzymy, czujemy” wykonamy doświadczenia z wodą - poznamy 

trzy stany skupienia wody, dowiemy się, co pływa, a co tonie. Przedszkolaki 

utrwalą pojęcia związane ze zmianami pogody w cyklu pór roku. Poznamy literę 

T na podstawie słowa termometr i wykonamy wiele ćwiczeń utrwalających 

sposób jej pisania w liniaturze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Zimno, coraz zimniej 

 

W ostatnim tygodniu z dziećmi rozmawiać będziemy o zmianach, jakie 

zachodzą w przyrodzie na przełomie jesieni i zimy oraz o skutkach tych zmian w 

świecie zwierząt. Dzieci na podstawie własnych doświadczeń, opowiadań, 

wierszy                         i zagadek oraz samodzielnie wyszukanych informacji, 

poszerzą wiedzę na temat przygotowań zwierząt do zimy. Podczas spacerów w 

okolicy przedszkola dzieci będą miały okazję zaobserwować gromadzenie 

zapasów na zimę przez zwierzęta oraz tworzenie przez nie ciepłych schronień. 

Żabki poznają też zasady odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt zimą. 

Utrwalimy nazwy ptaków odlatujących na zimę z Polski i tych, które do nas 

przylatują na zimę. Dzięki zajęciom badawczym dzieci samodzielnie poznają 

sposoby rozpuszczania lodu przy pomocy różnych substancji. Na podstawie 

wiersza Zagadka dzieci poznają literę y oraz sposób jej zapisu. Tworzyć 

będziemy liczby mnogie słów, dodając                 „y” do niektórych z nich. Dzieci 

poznają sposób zapisu cyfry 5 oraz podczas zabaw i gier ruchowych utrwalimy 

przeliczanie w zakresie 5, posługując się liczebnikami głównymi i 

porządkowymi.   

 


