
Jakie ciekawostki i przygody czekają na 

KRASNALE  w listopadzie? 

1. Zabawy na jesienne wieczory. 
 
-„ Artystyczne rymowanki” - będziemy rozwiązywać zagadki słowne 

związane z różnymi zawodami 

- dowiemy się kto to jest artysta - stworzymy mapę myśli 

- będziemy słuchać wierszy J. Tuwima 

- poznamy różne techniki malarskie oraz rodzaje malarstwa ( pejzaż, 

portret, martwa natura, malarstwo abstrakcyjne) 

- będziemy rozmawiać o pracy malarza, portrecisty 

- poznamy rózne rodzaje muzyki 

- poznamy sylwetkę Fryderyka Chopina, wysłuchamy opowieści 

rymowanej Michała Rusinka Mały Chopin, bedziemy słuchać jego 

muzyki 

- będziemy nabywać doświadczeń logicznych i emocjonalnych 

potrzebnych do zrozumienia sensu gry  - ściganki, respektować umowy, 

przeliczać - zaj. matematyczne wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej 

- będziemy rozmawiać na temat pracy poety i pisarza 

- poznamy literę M,m 

- będziemy rozwiać na temat teatru i kina - stworzymy własną kukiełkę 

– poznamy legendę o warszawskiej syrence, wykonamy pracę z 

gliny na temat " Syrenka" ( w ramach innowacji własnej - Warszawa 

barwami malowana) 

–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



" Pan listopad" - piosenka do nauki 

 

 
 
1.Pan Listopad gra na basie: 

dylu, dylu, bum! 

Na jesiennym graniu zna się , 

trawką dotknąl strun. 

 

Ref. Wesoło gra muzyka! 

Pada deszcz. 

Świerszcz za kominem cyka, 

Tańcz, gdy chcesz! 

 

2. Pan Listopad gra na bębnie: 

bara, bara, bum! 

Z deszczem puka równo pięknie      
koncert daje nam. 

 

Ref. Wesoło gra muzyka... 

 

3.Pan Listopad gra na flecie: 

fiju, fiju, fju! 

Z liści złotych ma berecik, 

a kubraczek z nut. 

 

Ref.Wesoło gra muzyka...       

     

 

2. Listopadowe wspomnienia. 

 
- będziemy rozmawiać na temat rodziny , stworzymy mapę myśli          

- dowiemy się w jaki sposób powstaje zdjęcie, jak robiono zdjęcia 

dawniej i dziś 

- porównamy nasze zdjęcia ze zdjęciami dziadków z ich dziciństwa 

- poznamy dawne przedmioty używane w domu, zabawy i zabawki 

- " od maluszka do staruszka" - poznamy okresy życia człowieka i je 



porównamy 

- stworzymy drzewo genealogiczne rodziny 

- pozmay cyfrę 3 

- będziemy konstruować proste gry planszowe typu " ściganki" 

- poznamy literę T,t 

 

" Jadą goście" - wiersz do słuchania 

 

 

 
 
Wreszcie nadeszło to upragnione, 

To wyczekane i wyśnione, 

Moje marzenie o 6 świeczkach. 

Dzisiaj zostanie spełnione. 

 

W domu wielka wrzawa od rana; 

Mama nie wyspana, ale roześmiana. 

Duży stół nakrywa tata, 
Bo zawita tu pół świata. 
 

Już wybiła ta godzina, 

Właśnie schodzi się rodzina – 
Dzwonią do drzwi: dziadek, babcia, 
Wujek Krzysio, ciocia Sabcia. 

Dziadka Tadka też witamy, 

To jest tata mojej mamy. 

                                                             

Coraz więcej jest radości, 

Coraz więcej wchodzi gości. 

Wszyscy już przy stole siedzą, 

Tort urodzinowy jedzą. 

 

 

3. Zwierzęta domowe. 

 
- poszerzymy wiedzę na temat zwierząt domowych, będziemy 

rozmawiać o tym ,jak należy opiekować się zwierzętami, będziemy 

szukać cech wspólnych, 



- będziemy dzielić nazwy zwierząt na sylaby, głoski, wysłuchiwać głoski 

w nagłosie i wygłosie 

- poznamy literę D,d 

- będziemy słuchać wiersza J. Tuwima o zwierzętach 

- poznamy cyfrę 4 i 5 

- wysłuchamy wiersza Cz. Janczarskiego " Naprawiamy misia", wiemy, 

że należy szanować zabawki 

- wymienimy znane nam misie z bajek dla dzieci 

- będziemy tworzyć gry - opowiadania -  respektować zawarte umowy 

- będziemy rozpoznawać i nazywać emocje, nauczymy się wyrażać 

emocje  - udział w zajęciach " Jak się czuję" wg programu " Chronimy 

dzieci" 

- poznamy literę y 

 

 

" Kotek" J. Tuwim - wiersz do słuchania 

 

 

 
 

  

Miauczy kotek: miau! 

- Coś ty, kotku, miał? 

- Miałem ja miseczkę mleczka, 

Teraz pusta jest miseczka, 

A jeszcze bym chciał. 

 

Wzdycha kotek: o! 

- Co ci, kotku, co? 

- Śniła mi się wielka rzeka, 

Wielka rzeka, pełna mleka 

Aż po samo dno. 

 

Pisnął kotek: pii... 

- Pij, koteczku, pij! 

Skulił ogon, zmrużył ślipie, 



Śpi - i we śnie mleczko chlipie, 

Bo znów mu się śni. 


