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Listopad rozpoczęliśmy poznając przygody krasnala Hałabały oraz  

opowiadanie „Idzie zima chudy nie wytrzyma”. 

Jak co miesiąc odwiedziła nas również Śląska Filharmonia, która 

zaprezentowała nam „Orkiestrę pana Tralalińskiego”. Wysłuchaliśmy wiersz 

 pt. „Parasole” oraz na podstawie doświadczenia z parą wodną dowiedzieliśmy 

się jak powstaje deszcz. Bawiliśmy się w zabawę ruchowo – teatralną „Kropelki 

wody”, stworzyliśmy również prace plastyczną pt. „Parasol” do wykonania  

której użyliśmy dwóch metod; kinezjologii edukacyjnej oraz orgiami kołowego. 

Dowiedzieliśmy się jakie zwierzęta można spotkać w lesie oraz co porabiają 

jesienią i zimą, co jedzą i gdzie mieszkają; wyklejaliśmy jeże z liści. 

Rozwiązywaliśmy  zagadki dotyczące zjawisk atmosferycznych,  zabawa 

obejmowała hasła takie jak,  mgła, chmury, słońce, wiatr, burza itp. 



Liczyliśmy w zakresie do 6 za pomocą parasoli. Zgadywaliśmy kto ukrył się 

pod parasolem, a w zabawie tej wykorzystaliśmy animacyjną chustę  Klanzy. 

Udało się nam również zapoznać z tekstem piosenki pt. „Zła pogoda”. 

Do opowiadania pt. „Spotkanie z wiatrem” wykorzystaliśmy  kukły wiatru, 

bawiliśmy się również w zabawę ruchową, do której użyliśmy gazety. 

Jak to w listopadzie bywa dużo rozmawialiśmy o parasolach ☺.„Wesoły 

parasol”  to kolejne opowiadanie na temat którego rozmawialiśmy. Ćwiczyliśmy 

pantomimę, a każdy z nas miał gestem i miną pokazać najpierw smutny  

a następnie wesoły parasol.  „Raz słonko, raz chmurka” to kolejna zabawa 

ruchowa podczas której musieliśmy reagować ruchem na odpowiedni obrazek. 

Rozmawialiśmy na temat ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Prezent pod 

choinkę”.  Nasza pani zaprezentowała nam plakat tej  szczytnej akcji oraz  

wyjaśniła nam jej zasady. Akcja ta dotyczy dzieci, które potrzebują pomocy, 

dzieci którym nawet nasz najmniejszy  prezent sprawi bardzo wiele radości. 

Niektórzy z nas razem z rodzicami zrobili taki prezent za co bardzo serdecznie 

dziękujemy. 

Tematem, który poruszaliśmy także w listopadzie była samodzielność. 

Rozmawialiśmy o tym co potrafimy robić samodzielnie, oraz kogo możemy 

poprosić o pomoc.  Do rozmowy tej wykorzystaliśmy  wiersz  

pt. „Zosia samosia”. 

Mówili śmy także o tym, jak przedszkolaki powinny dbać o swoją higienę, 

a  pani wyjaśniała nam co kryje się pod tym hasłem. 

Pierwszy raz od momentu naszego przyjścia do przedszkola byliśmy na 

teatrzyku pt: ”Czarodziejski ołówek”  w Miejskim Centrum Kultury  

w Skoczowie. Historia ta opisuje przygody małego Michasia, który przez 

przypadek  został posiadaczem czarodziejskiego ołówka, ołówka który sprawia, 

że wszystkie przedmioty nim narysowane przybierają realną formę i kształt. 

Wraz z odkryciem czarodziejskich właściwości ołówka rozpoczyna się 

wspaniała przygoda głównego bohatera. 



Przedszkolaki wiedzą i o tym, że pełna samodzielność to także umiejętność 

ubierania się bez pomocy innych osób. Pani przedstawiła nam wierszyk  

pt. „Ubranka”, a wymienione w nim części garderoby po kolei zakładała na 

pluszowego misia. Sami mogliśmy ubierać postać  przedszkolaka oraz  bawić 

się w zabawę ruchowo – naśladowczą pt. „Ubieramy się”. 

Odbyło się także Święto Pluszowego Misia. W tym dniu każdy z nas przyniósł 

do przedszkola swojego ulubionego misia, za pomocą przygotowanych 

kolorowych kół  układaliśmy  sylwetkę naszego ulubieńca. W rytm śpiewanej 

przez nas piosenki  pt. „Trzy misie”  pokazywaliśmy poszczególne elementy 

będące treścią piosenki. Nauczyliśmy się określeń takich,  jak  mały, średni, 

duży, a posłużyły nam do tego oczywiście misie. Do wykonania sylwet misiów 

posłużyły na farby. 

Rozmawialiśmy również  o naszych małych przyjaciołach, którymi są psy oraz 

koty. 

Wysłuchaliśmy słuchowiska pt.  „Jak rozmawiać trzeba z psem”, każdy kto z 

nas ma w domu psa, chyba dobrze o tym wie, prawda?! Oglądaliśmy fotografie 

rożnych psów i łączyliśmy w pary dwa takie same obrazki. Oglądaliśmy smycz, 

obroże, karmę oraz szczotkę do psów, rozmawialiśmy o obowiązkach, które są 

związane z posiadaniem psa. Wykonywaliśmy prace plastyczną pt. „Pies”,  

musieliśmy się na niej dobrze skupić ponieważ trzeba było słuchać poleceń pani. 

Dowiedzieliśmy się także o tym, jak żyją koty, czym się żywią, jak się 

zachowują. Pani przeczytała  nam opowiadanie o kotku, który szukał czarnego 

mleka, układaliśmy historyjkę składającą się z trzech elementów. Było to bardzo 

trudne ponieważ musieliśmy odgadnąć co było po kolei, ale wszystkim nam się 

udało. 

Bawiliśmy się z panią w zabawę matematyczną, przeliczaliśmy koty do 4, 

próbowaliśmy powoli dodawać. 

W tym miesiącu dołączyły do naszej grupy dwie osoby Dominik i Sebastian, 

jest nas coraz więcej z czego się bardzo cieszymy. 



Język angielski 

 

Listopad 

Weather 

It's windy 

It's sunny 

It's raining 

It's cloudy 

Czasowniki  

Move 



Run 

Slowly 

Faster 

Touch 

Point to 

Zabawy 

The sun is yellow- określanie kolorów. 

Girls and boys- rozumienie poleceń. 

What’s your favourite colour?-  

 

 

 

 


