
                                                    

 Listopadowa pogoda sprawiła, że sporo Krasnoludków się  rozchorowało 

i do przedszkola chodziła nas mała gromadka. Żeby ubarwić sobie jakoś ta 

jesienną pogodę postanowiliśmy się skupić na różnych kolorach jesieni oraz 

darach, które jesień nam zostawiła.  

  „O tym jak jesień chodziła po lesie” 

dowiedzieliśmy się z wiersza Cz. Janczarskiego. 

Oglądając ilustrację, przedstawiającą jesienny las, 

próbowaliśmy odnaleźć jak najwięcej szczegółów. O 

tym, co zaobserwowaliśmy próbowaliśmy opowiadać 

całymi zdaniami. Zastanawialiśmy się jak powinno 

wyglądać nasze zachowanie w lesie, niektórzy z nas 

opowiadali również o własnych – leśnych przygodach. Postanowiliśmy również  

wybrać się na zaczarowaną wyprawę do lasu, która co prawda wiodła nas 

ścieżkami po naszej przedszkolnej sali, ale za to była pełna przeszkód. 

Musieliśmy przeskakiwać przez obręcze, utrzymywać 

równowagę na ławeczce lub też przenosić woreczki na 

głowie. Z darów przyniesionych przez nas z parku, tzn. 

szyszek, żołędzi czy kasztanów, tworzyliśmy jesienne 

zbiory, które później musieliśmy dokładnie policzyć.  

Nauczyliśmy się bardzo śmiesznej piosenki o „Wietrzyku 



psotniku”, która towarzyszyła nam podczas kolejnych dni. Naśladując odgłosy 

wiatru ćwiczyliśmy nasze języki, które wypowiadały różne zgłoski np. wiu, wiu, 

szu-szu, itd. Nasze uszka musiały dokładnie słuchać, żeby nie pomylić 

kolejności odgłosów wydawanych przez panią. 

Układając dary jesieni w kąciku przyrody, 

segregowaliśmy szyszki, żołądzie i kasztany według 

kształtu (np. proste szyszki – czy wygięte), wielkości 

(duże kasztany, małe  lub średnie) czy też koloru 

(jasnobrązowe lub ciemnobrązowe żołędzi). Niektórzy 

z nas z darów jesieni próbowały ułożyć ciekawe 

obrazki, np. kasztanowe pojazdy, żołędziowe słońce czy domki z szyszek. 

Kolorowaliśmy wazon wypełniony bukietem liści, które musieliśmy 

pokolorować według tajemniczego kodu, przedstawionego przez figury 

geometryczne. Niektórzy z nas postanowili wykorzystać również zasuszone 

liście i próbowali je przekalkować kredkami świecowymi. Wykonaliśmy do tego 

wazony próbując rwać kolorowy papier na małe kawałeczki.  

 Rozmawiając o jesiennej przyrodzie nie mogliśmy pominąć zwierząt, 

które szczególnie o tej porze nie dają o sobie zapomnieć. Jednym z takich 

zwierzątek był jeż. Zastanawialiśmy się nad jego wyglądem oraz zwyczajami. 

Przyjrzeliśmy się bliżej ilustracjom przedstawiającym jeże i dostrzegliśmy, że 

nie tylko mają ostre igły, ale również ostre pazurki. Pazurki pomagają jeżykom 

wydobywać pożywienie spod ziemia, a specjalnością 

ich są dżdżownice. Zastanawialiśmy się również 

dlaczego na różnych obrazkach można znaleźć jeżyka 

z jabłuszkiem na kolcach – ustaliliśmy, że jeżyki 

wyglądają tak weselej, może jabłuszko służyć im do 

zabawy, a do zjedzenia owoce wybierają tylko wtedy, 

gdy są już bardzo głodne. My postanowiliśmy się 



zabawić w wesołe jeżyki z jabłuszkami i do tego posłużyły nam doskonale 

kolorowe piłeczki – które również przypominają nam trochę jeżyki, bo mają na 

sobie pełno kolców. Nasze kolorowe jabłuszka nosiliśmy miedzy stopami, 

kolankami czy też toczyliśmy je nóżkami a nawet nosami , pilnując uważnie by 

nie uciekło zbyt daleko. Rozmawiając o jeżach, a przede wszystkim o kolcach, 

zastanawialiśmy co jeszcze może być podobne do tych kolców. Nasze główki 

bardzo szybko wskazały np. igłę przy strzykawce, gdy bardzo dzielnie dajemy 

sobie pobrać krew, kolce przy róży, kolce przy kaktusie czy igłę do szycia.  

 Rozmawiając o jesiennym lesie i parku nie mogliśmy pominąć również 

innych zwierząt takich jak: borsuki, wiewiórki, wilki, lisy czy niedźwiedzie. 

Próbowaliśmy opowiedzieć o nich jak najwięcej – jak wyglądają, co jedzą, 

naśladowaliśmy sposób w jaki się poruszają – dzieliliśmy się również swoimi 

wiadomościami związanymi z życiem wymienionych zwierząt. W kolorowych 

obręczach pojawiły się kartoniki z poznanymi już przez nas cyferkami – 

musieliśmy zadbać o to, aby w obręczach znalazła się właściwa liczba 

zwierzątek. Ponieważ w niektórych obręczach było mniej lub więcej obrazków 

przedstawiających leśne zwierzątka, musieliśmy się trochę nagłowić „ile 

musimy zwierzątek zabrać” albo „ile zwierzątek musimy dołożyć” żeby ich 

liczba zgadzała się z cyferka na kartoniku.   

 Rozmawiając o jesieni, lesie, parku oraz o 

zwierzętach, które możemy tam spotkać postanowiliśmy się 

bardziej przyjrzeć domkom w których te zwierzęta 

mieszkają. Doskonale wiemy kto zamieszkuje dziuplę, kto 

norkę a kto gawrę. Ponieważ zawsze mamy dużo do 

powiedzenia, od domków dla zwierząt leśnych przeszliśmy 

do domków innych zwierząt np. budy czy klatki, nie 

zapomnieliśmy też o domach zamieszkiwanych przez ludzi. Każdy z nas 

opisywał swój dom – mówiliśmy np. w jakim jest kolorze, czy ma dużo okien, 

czy niedaleko znajduje się las lub sklep itd. Bawiliśmy się również w kręte 



ścieżki, które prowadziły nas raz w lewo, raz w prawo, czasem prosto, czasem w 

bok. Próbowaliśmy również dopasować zdjęcia domów do mieszkańców, np. 

Eskimosa do igloo, rodzinę indiańską do wigwamu, psa do budy, pszczołę do 

ula, itd. Nauczyliśmy się wierszyka o tym, gdzie kto mieszka. A domek był 

świetnym powodem do tego, żeby pobawić się z literką „D”. Okazało się, że w 

wyrazie „dom” rozpoznajemy już wszystkie literki. Próbowaliśmy wymienić jak 

najwięcej wyrazów rozpoczynających się głoską „d”- dym ,dynia, delfin, dudek 

i wiele, wiele innych przyszło nam do głowy. Z naszych klocków również 

budowaliśmy najdziwniejsze domy, wykorzystując wszystkie klocki w naszej 

sali. Zaraz po zakończeniu budowy, zamieszkały w nich nasze ulubione 

przytulanki. Wysłuchaliśmy opowiadania o tym jak Tomek zbudował dla pieska 

domek, nasze oczka od razu rozpoznały wszystkie figury, które zostały do 

budowy wykorzystane – tzn. kwadrat, prostokąt, koło i trójkąt.  

 Musieliśmy również wspomnieć o domkach, które 

zamieszkują Krasnoludki. Większość z nas twierdzi, że 

mieszkają pod grzybkami, choć są i tacy, którzy uważają, że 

Krasnoludki mieszkają w domach, tuż pod progiem lub w 

mysiej dziurze. Śpiewając znaną piosenkę o Krasnoludkach, 

bawiliśmy się z nowym wzorem. Złożony był z czterech kresek, ale nie 

wszystkie były takie same – pierwsza (po lewej stronie) była dłuższa niż 

pozostałe 3. Wzór ten przypominał nam bardzo różne rzeczy, np. tory, drabinę, 

gałęzie. Kreślili śmy paluszkiem po wzorze, co było dość trudne, bo trzeba było 

zacząć od lewej strony i koniecznie od góry kreseczki. Kiedy nasze paluszki 

poćwiczyły na kolorowych kartach, próbowaliśmy je kreślić na tackach z kaszą. 

Bez wzoru nie było to już takie łatwe. Niektórym z nas na tackach pojawiło się 

za dużo kresek albo nie wszystkie z nich miały właściwą długość. Choć znalazł 

się też Krasnoludek, który idealnie odwzorował ułożenie kresek. Wzór był dość 

trudny, ale na pewno będziemy ćwiczyć dalej.  



 Rozmawiając o przygotowaniach do zimy, 

rozmawialiśmy również o pogodzie. 

Obserwowaliśmy chmury za oknem, przyglądaliśmy 

się gałęziom, które poruszały się na wietrze. 

Naśladowaliśmy porywisty wiatr, próbując dmuchać 

z całych sił, nasze nogi i ręce próbowały wystukać 

rytm jesiennego deszczu. Zawiesiliśmy na tablicy 

kalendarz pogody i zaznaczaliśmy małymi 

znaczkami wszystko to co możemy zaobserwować przez okno. Żeby kalendarz 

mógł być właściwie oznaczony musieliśmy przypomnieć sobie nazwy dni 

tygodnia. Są w grupie Krasnoludki, które już bezbłędnie potrafią je wymienić.   

 Nasze zajęcia przedszkolne i 

listopadowe tematy pełne były jesiennych 

kolorów. Mieliśmy również okazję poznać 

dziewczynkę o wyjątkowo pomarańczowych 

włosach. Pippi, bo tak miała na imię zapoznała 

nas ze swoimi przygodami podczas 

przedstawienia w Domu Narodowym. Pippi i jej 

przyjaciele Anika i Tom oraz niezwykle skoczna 

małpka pan Nillson rozśmieszali nas podczas 

całego występu. Piosenki, które śpiewali 

nuciliśmy jeszcze w przedszkolu.   

 Oprócz atrakcji w postaci przedstawienia 

w Domu Narodowym, jak co miesiąc gościliśmy 

również Małą Filharmonię. Tym razem nasi goście 

przybyli z instrumentem zwanym waltornią. Bardzo 

zakręcony ten instrument, a najtrudniej było nam 

zapamiętać jego nazwę. 

 



Śpiewaliśmy piosenki 
 

„Wietrzyk psotnik” 
 

Jesień wokół nas  Wiatr zapukał w okno, do dzieci:  
“Halo, hej maluchy, jak leci?  
Nie chce mi się biegać po polach,  
przyjdę do waszego przedszkola”  
 
Nie! nie! nie!  
  
Wietrzyku - Psotniku  
- masz chmurki przegonić,  
utulić sarenki w lesie,  
kałuże osuszyć,  
i li ście posprzątać,  
bez ciebie cóż zrobi jesień?  
 
“A ja chcę rozkręcić zabawki,  
albo rozkołysać huśtawki.  
Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki,  
zbudzić wasze misie i lalki”  
 
Nie! nie! nie!  
 
Wietrzyku - Psotniku  
- masz chmurki przegonić,  
utulić sarenki w lesie,  
kałuże osuszyć,  
i li ście posprzątać,  
bez ciebie cóż zrobi jesień? 

 

„Pan listopad” 

Pan listopad gra na basie  
dylu, dylu, dyl.  

Na jesiennym graniu zna się  
trawką dotknął strun.  

 
Wesoło gra muzyka,  

pada deszcz.  
Świerszcz za kominem cyka  



tańcz, gdy chcesz.  
 

Pan listopad gra na bębnie  
bara, bara, bum.  

Z deszczem puka równo,  
pięknie koncert daje mu.  

 
Wesoło gra muzyka,  

pada deszcz.  
Świerszcz za kominem cyka  

tańcz, gdy chcesz.  
 

Pan listopad gra na flecie  
fiju, fiju, fiu.  

Z liści złotych ma berecik  
a kubraczek kubraczek nut.  

 
Wesoło gra muzyka,  

pada deszcz.  
Świerszcz za kominem cyka  

tańcz, gdy chcesz. 

                   „Jeż”  

1. Jeżyk ma kolce kłujące, 

           Jeżyk chodzi po łące, 

           Lubi jabłuszka pachnące 

           Mówi „dzień dobry” biedronce.  

Ref. Jeżyk chodzi tup, tup, tup. 
Razem z nami w tył i w przód x2  
 

2. Jeżyk chodzi cichutko, 

Tupie nóżką malutką. 

Minę ma wesolutką  

Śpiewa piosenkę króciutką.  

Ref. Jeżyk chodzi tup, tup, tup. 
Razem z nami w tył i w przód x2 
 
 
 



Uczyliśmy się wierszyka: 
 

„Kto gdzie mieszka” 

(S. Fiutkowska) 

Gawra to dom niedźwiedzia. 

Norka to dom myszki. 

Jama jest dla lisa, 

A gniazdo dla pliszki. 

Świnka mieszka w chlewiku, 

Kura zaś – w kurniku 

A w stajni koń. – a słoń? 

Nie wiem, skąd się takie wieści biorą, 

Że wszystkie słonie mieszkają w Zoo! 

 
 
 

ANGIELSKI W GRUPIE KRASNALI 
 

W listopadzie kangurzyca Lulu przyniosła w swoim brzuszku przepiękne zabawki. Mogliśmy 

wyjmować z jej brzuszka laleczkę, samochód, pociąg, hulajnogę, misia i piłkę. Każdy z nas 

mógł powiedzieć jaką zabawką lubi się najbardziej bawić. Poznaliśmy również piosenkę o 

zabawkach w której poza śpiewaniem mogliśmy uczestniczyć ruchowo pokazując jak każda z 

tych zabawek się porusza. Duży entuzjazm wzbudziło w nas zadanie w którym każdy z nas 

miał ulepić z plasteliny ulubioną zabawkę. Po zakończeniu zadania okazało się, że 

najwspanialszą zabawką na świecie jest piłka. Listopad to kolejny miesiąc kiedy mogliśmy 

wysłuchać nowej historyjki obrazkowej. Tym razem Lulu nosiła w brzuszku trzy zabawki, a 

ciekawski Cookie chciał dowiedzieć się o jakie zabawki chodzi. Historia zakończyła się 

kąpielą zarówno dla Cookie jak i dla Lulu. 

 

NEW WORDS 

 

Toys: ball, car, teddy, dolly, train, scooter; 

Shapes: triangle, circle, square, rectangle 

  



 

NEW EXPRESSIONS 

 

What’s your favourite toy? 

Bring me… 

What is green? 

Can you see? 

 

NEW SONG 

 

What is red? 2x 

Can you see? 2x 

I can see a scooter/dolly/train/car/teddy/ball  

Poiny with me. 2x 

 
 


