
CO WYDARZY SIĘ  

U KRASNALI 

W LISTOPADZIE? 

1. Poznajemy świat wokół nas 

Dziecko: 

 poznaje i nazywa zwierzęta zamieszkujące polskie lasy; 

 prowadzi obserwację przyrodniczą w naturalnych warunkach; 

 stosuje określenia: najmłodszy, najstarszy, starszy 

od…,młodszy od…; 

 poznaje wielką i małą literę M, m pisaną i drukowaną na 

wyrazach mama, mapa,  wyróżnia literę M, m w wyrazach; 

 rozwija umiejętność czytania metodą globalną i sylabową; 

 poznaje cyfrę 5 i podejmuje próby jej odwzorowania. 

„ Jesień w lesie” 

1. Złota jesień zbiera w lesie 

Grzyby rude i brązowe, 

Jarzębiny i kasztany, 

Liście kolorowe 

                 Ref.: Głosy zwierząt echo niesie     

                 Lasem idzie złota jesień. 

 

2. Liście tańczą i wirują 

purpurowe i brązowe, 

rudym liskom i wiewiórkom 

sypią się na głowę. 

 

Ref.: Głosy zwierząt echo niesie… 

 

3. Młode wilki grają w berka,  

w dziupli widać szara sowę, 

klucze ptaków odlatują 

- lecą do nas nowe 

 

    Ref.: Głosy zwierząt echo niesie… 
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2. Polska to mój kraj, moja ojczyzna 

Dziecko: 
 uważnie słucha piosenek, wierszy i opowiadania o tematyce 

patriotycznej; 

 wyjaśnia pojęcie ojczyzny 

 zapoznaje się z krajobrazem Polski i wybranymi zabytkami z 

wykorzystaniem mapy; 

 poznaje wielką i małą literę T, t pisaną i drukowaną na wyrazach 

torba, Tomek,  wyróżnia literę T,t w wyrazach; 

 

 

 

 

Mazurek Dąbrowskiego 
sł. Józef Wybicki, muz. autor nieznany 

Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy, 

Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

 
Marsz , marsz , Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski, 

Za twoim przewodem , 
Złączym się z narodem. 

 
Przejdziem Wisłę , przejdziem Wartę , 

Będziem Polakami , 
Dał nam przykład Bonaparte , 

Jak zwyciężać mamy . 
 

Marsz , marsz ... 
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Dziecka 
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3. Dawno, dawno temu w Polsce 

Dziecko: 

 poznaje legendę o powstaniu Krakowa; 

 wymienia sposoby poznawania swojego rodzimego kraju poprzez 

wycieczki, legendy itp.; 

 słucha uważnie utworów literackich i wypowiada się całym 

zdaniem; 

 poznaje wielką i małą literę L,l pisaną i drukowaną; 

 poznaje cyfrę 6 i odwzorowuje jej sposób pisania w liniaturze; 

 

Orzeł biały – piosenka 

 

1. Dzieci, słuchajcie, co wam opowiem, 

w Polsce przed laty żyli królowie! 

Zamki stawiali, warowne wieże, 

Strzegli granicy polscy rycerze! 

 

Ref.: Polska ma ponad tysiąc lat, 

         Nad nami- Orzeł Biały.  

         To nasze godło, to nasz znak, 

          Królewski ptak wspaniały! 

 

2. Z legend poznamy Polski pradzieje, 

Piasta, co władcą był – kołodziejem, 

Wandę królewnę i króla Kraka, 

Smoka co niegdyś na Kraków napadł!     

 

Ref.: Polska ma ponad tysiąc lat… 

 

3. Wiemy o Lechu, Czechu i Rusie, 

Warsie i Sawie i o Krakusie. 

Polska historia pełna świetności; 

Dumni jesteśmy z naszej przeszłości 

 

 

 

 

 



4. Niesamowita podróż w czasie 

Dziecko: 

 poznaje sposoby poznawania przeszłości poprzez wykorzystanie 

zdjęć, albumów, filmów, oglądanie wystaw w muzeach, oglądanie 

zabytków; 

 poznaje urządzenia techniczne wykorzystywane w codziennym 

życiu, używane dawniej i obecnie; 

 poznaje cyfrę 7 i podejmuje próby jej odwzorowania; 

 słucha baśni, bajek, legend- poznaje sylwetki postaci 

historycznych 

 

 

 

 

 

Zamek Królewski w Warszawie, 1935 r.               Zamek Królewski w Warszawie, wygląd współczesny 

 

W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci 

kompetencje cyfrowe i językowe. Stosowane będą również 

alternatywne metody pracy, programy własne, innowacje: 

 „ Krasnale przygotowują się do pisania wytrwale”- Innowacja 

pedagogiczno - metodyczna   – Innowacja własna; 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” Metoda Dobrego Startu 

prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, 

ćwiczenia grafomotoryczne i inne; 

 

 


