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„Mały człowiek czy też duży, 
dobrze, gdy pomocą służy” 

W pierwszym tygodniu Listopada dzieci 
przypomną sobie trzy magiczne słowa : 
Proszę, przepraszam, dziękuję i ich 
znaczenie w codziennych kontaktach z 
rówieśnikami i dorosłymi osobami. 
Będziemy również rozmawiać o tym jak 
ważne jest pomaganie rodzicom, osobom 
starszym oraz sobie nawzajem. Nauczymy 
się piosenki połączonej z pokazywaniem 
części ciała i garderoby pt. „ Tomcio 
Paluszek”. Piątek będzie u nas Dniem 
Dobrego Jedzenia- dzieci w tym dniu 
stworzą ziołowy kącik w naszej sali i 
utrwalą wiadomości dotyczące zdrowego 
odżywiania w ramach projektu eTwinning.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

„Hula, psoci, hałasuje, to jesienny 
wiatr figluje.” 

Na początku drugiego tygodnia dzieci 
poznają symbol narodowy – Flagę oraz  
nasze barwy narodowe. W kolejnych 
dniach zajmiemy się badaniem zjawiska 
przyrodniczego jakim jest wiatr– słuchanie 
i rozpoznawanie szumu wiatru, odgłosów 
wichury, zabawa badawcza w ogrodzie 
przedszkolnym z wykorzystaniem 
chorągiewek, określanie siły wiatru. 
Nauczymy się piosenki pt. „ Wietrzyk”.   



 
 

 
 
 

 
„Parasole czas wyciągać, jesień w 

pełni, deszcz nadciąga.” 
 
W trzecim tygodniu dzieci będą 
klasyfikować odzież i buty odpowiednie do 
aktualnej pory roku. Zastanowią się 
również co może skutecznie ochronić 
przed deszczem. Stworzymy „Deszczową 
orkiestrę” za pomocą przedmiotów 
codziennego użytku.  Pojawią się również 
zabawy badawcze pt. „ Suche- mokre”- za 
pomocą których dzieci dowiedzą się co 
nasiąka wodą a co nie.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wszyscy razem się bawimy, 

wszystkie strachy przegonimy.” 

Czwarty tydzień zaczniemy od Dnia 

zakodowanego Misia- dzieci rozkodują 

drogę Misia do jego ulubionego 

przysmaku na macie do kodowania, 

zagramy w misiowe memory oraz 

opowiemy o naszych ulubionych 

pluszakach. W kolejnych dniach 

porozmawiamy o emocji jaką jest strach- 

dzieci wysłuchają wierszy i opowiadań co 

pomoże im lepiej tę emocję zrozumieć 

oraz poradzić sobie z własnymi lękami. W 

tym miesiącu realizujemy zajęcia z zakresu 

Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk- 

Kolczyńskiej: „Rytmy i rytmiczna 

organizacja czasu”. 

 

 

 

 

 



Piosenki: 

           „ Tomcio Paluszek” 

1. Tomcio Paluszek ma malutki brzuszek,  

malutką główkę, nosek jak okruszek.  

I choć małą buzię ma, głośno śpiewa: tra-la-la. } bis  

2. Tomcio Paluszek ma czerwone butki,  

żółte spodenki i sweterek krótki.  

I choć małe nóżki ma, pięknie skacze: hop-sa-sa! } bis 

 

„ Wietrzyk” 

 

1. Do ogrodu wietrzyk wpadł,  

zatańczył wesoło:  

– Jak tu ładnie, jak tu miło, 

dużo dzieci wkoło. 

Ref.: Byłem tu, byłem tam latałem po świecie.  

Wiu, wiu, ram, tam, tam,  

dużo bajek znam.  

2. Zaraz strącę liście z drzew i przegonię chmurki,  

do zabawy w ganianego zaproszę wiewiórki.  

Ref.: Byłem tu, byłem tam...  

3. Zerwę dzieciom czapki z głów,  

zagram na fujarce i huśtawki pokołyszę – to są moje harce. 

 Ref.: Byłem tu, byłem tam... 

 

„ Na spacerek” 

 

1. Dwa malutkie krasnoludki,  

bum-ta-ra-ra, ra-ra-ra,  

założyły sobie butki,  

bum-ta-ra-ra, ra-ra-ra. 

2. Rękawiczki w kocie łapki, 

bum-ta-ra-ra, ra-ra-ra, 

 a na głowie ciepłe czapki, 

 bum-ta-ra-ra, ra-ra-ra.  

3. Każdy zapiął swój sweterek,  

bum-ta-ra-ra, ra-ra-ra, 

 i wyruszył na spacerek,  

bum-ta-ra-ra, ra-ra-ra. 

 


