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     Listopad, choć kojarzy nam się z deszczem, pluchą i ponurym nastrojem, to 

nie przekłada się to na naszą grupę „Skrzacików”, w której wszyscy mają coraz 

lepszy humor a uśmiech nie znika z naszych twarzyczek. Przyjemna strona 

zabawy i wartości z niej płynące to jest to,  co bardzo motywuje nas do 

przychodzenia do przedszkola no i oczywiście ciekawe zajęcia organizowane 

przez nasze panie, dzięki którym możemy dowiedzieć się wielu interesujących 

rzeczy oraz nabyć nowe umiejętności. W tym miesiącu nasza uwaga najpierw 

skupiła się na temacie zwierzątek przygotowujących 

się do zimy. Oglądaliśmy jeżyka ze słomy, wskazując 

elementy jego ciała i poprawnie je nazywając. Pani 

przeczytała nam również wierszyk „Kolczasty jeż” a 

my ilustrowaliśmy go ruchem i wspólnie 

recytowaliśmy z modulacją głosu. Wzięliśmy też 

udział w ćwiczeniach oddechowych „Listki do jeża”. 

Udało nam się nawet ulepić własnego jeżyka z 

plasteliny, wykorzystując jako igły tworzywo przyrodnicze.  Nasze jeżyki zdobiły 

parapet w naszej sali, tworząc piękną jesienną wystawkę w otoczeniu  jeszcze 

innych zwierzątek.  Kolejnego dnia poznaliśmy piosenkę „Idzie jeż”, bawiąc się 

przy niej wesoło i realizując rytmicznie jej słowa.  Uczyliśmy się też reakcji na 

akcent metryczny, podając sobie jeżyka w kręgu oraz uczestniczyliśmy w 

zabawie inhibicyjno – incytacyjnej „Słuchaj uważnie”. Niektórzy z nas nawet 

próbowali rysować igły na sylwecie jeża i poszło nam to całkiem sprawnie. 

Wybraliśmy się  również do Lasku Miejskiego, obserwując napotkane tam 

zwierzątka. Nie mogło oczywiście  zabraknąć zestawu zabaw i ćwiczeń 

ruchowych, więc tym razem odbyły się pod hasłem „Zwierzęta w lesie”. 

Rozpoczęliśmy od korowodu „Wiewióreczki”, przechodząc następnie do zabawy 

orientacyjno – porządkowej „Do dziupli”. Wcieliliśmy się w rolę jeżyków, 

poruszając się na czworakach. Była również zabawa z elementem toczenia 

„Jabłuszko” oraz z elementem biegu „Szybko do nauczyciela”. Na zakończenie 

relaksowaliśmy się podczas ćwiczeń „O jakim zwierzątku opowiadam?”. 

Pozostając w temacie jeżyków, wysłuchaliśmy opowiadania „Kolczatek”, 

ilustrowanego sylwetami oraz odpowiadaliśmy na pytania zadawane przez 

nasza panią, którą zaskoczyliśmy tym, że prawie wszystko zapamiętaliśmy z tego 



co nam przeczytała. Naśladowaliśmy też sposób poruszania się zwierząt z 

opowiadania oraz wyszukiwaliśmy wśród sylwet dwóch takich samych jeży. 

Przyszła pora, żeby  co nieco dowiedzieć się o niedźwiadkach, dlatego 

nauczyliśmy się piosenki „Dwa malutkie misie” ilustrując ruchem jej treść oraz 

uczestnicząc w zabawie muzyczno – ruchowej 

„Przebudzenie misia” . Pani opowiedziała nam  kilka 

ciekawostek z życia niedźwiedzia brunatnego, a my 

oglądaliśmy  przy tym przedstawiające go ilustracje. Każdy z 

nas wykonał własnego niedźwiadka, malując  sylwetę 

korkiem maczanym w farbie oraz doklejając po wyschnięciu 

oczka, łapki i buzię. Zwierzęta żeby przetrwać zimę muszą 

gromadzić zapasy, dlatego też z chęcią wysłuchaliśmy 

wiersza „Zapasy na zimę” ilustrowanego sylwetami zwierząt, żeby  dowiedzieć 

się czegoś na ten temat. Próbowaliśmy również naśladować odgłosy zwierząt , 

ćwicząc przy tym nasz aparat mowy. Udało nam się nawet  wspólnie wykonać 

duże sylwety drzew, wyklejając pień i gałęzie z pasków papieru a następnie 

przyklejając wcześniej pomalowane przez nas liście klonu lub dębu. Bardzo 

spodobała nam się piosenka „Wiewiórka i muchomor”,  przy której bawiliśmy 

się wesoło, wcielając się w role z tytułu piosenki. Staraliśmy się przeliczać 

dźwięki, odtwarzając je ruchem poprzez podskoki i tupnięcia. Musimy się 

pochwalić,  że umiemy w prawidłowy sposób zareagować na zmiany 

akompaniamentu w zabawie „Jeże i wiewiórki”. Jak co tydzień, uczestniczyliśmy 

w zestawie zabaw i ćwiczeń ruchowych, które dotyczyły  również zwierząt w 

lesie. Była także  zabawa kołowa ze śpiewem „Orzeszki” . Z racji tego że  bardzo  

interesują nas  zwierzątka leśne,  bez problemu udało nam się wybrać 

mieszkańców lasu spośród  obrazków różnych 

zwierząt oraz określić gdzie ukryły się zwierzątka, 

ćwicząc przy tym spostrzegawczość i stosując 

przyimki: na, pod, za, nad. Rozwiązywaliśmy również 

zagadki słowne „Co to za zwierzątko?” oraz 

wystukiwaliśmy rytmy wcześniej pokazywane przez 

nasza panią, używając do tego orzechów. Kolejnego 

dnia do przedszkola przyszli nasi rodzice na zajęcia 

otwarte, których tematem była „Ruda wiewióreczka”. 

Najpierw przywitaliśmy się wszyscy wspólną piosenką „Dzień dobry”,  a 



następnie wysłuchaliśmy piosenki o rudej wiewióreczce,  ilustrowanej sylwetą 

wiewiórki i gałązką sosny. Rozmawialiśmy na temat zapasów gromadzonych 

przez wiewiórkę, wybierając z koszyka jej przysmaki oraz segregując je na dwie 

tacki a następnie określając czego jest więcej a czego mniej. Wykorzystując 

jeden z przysmaków wiewiórki – orzechy, wystukaliśmy tekst piosenki a 

następnie zilustrowaliśmy ruchem jej treść. Z chęcią wzięliśmy udział w zabawie 

orientacyjno – porządkowej „Wiewiórki w dziupli”, wcielając się w rolę 

wiewiórek poszukujących swojej dziupli, na przerwę w piosence. 

Postanowiliśmy zaangażować rodziców do wspólnego wyklejania  sylwety 

wiewiórki kawałkami włóczki pociętej na kawałki, a następnie umieściliśmy ją na 

sylwecie wcześniej przygotowanego drzewa. W ten oto sposób powstały piękne 

jesienne  obrazki, które ozdobiły ścianę w naszej szatni.   

      Jesienna pogoda bywa różna, więc postanowiliśmy się jej bliżej przyjrzeć, 

rozpoczynając temat „Obserwujemy jesienną pogodę”. Najpierw wysłuchaliśmy 

wiersza „Już jest jesień”,  a następnie powtarzaliśmy  za  

naszą panią jego fragmenty, inscenizując je ruchem . 

Jesienią bywamy czasem senni, tak jak nasz krasnal z 

ćwiczeń logopedycznych, które polegały na 

naśladowaniu ziewania oraz wykonywaniu ćwiczeń 

oddechowych.  Wyszliśmy nawet na spacer, 

obserwując zmiany zachodzące w pogodzie jesienią. 

Na drugi dzień osłuchaliśmy się z piosenką „Pada deszcz”, ilustrując ruchem jej 

treść oraz wykonując instrumentację piosenki przy użyciu drewienek i 

grzechotek. Z wielkim entuzjazmem wzięliśmy udział w improwizacji ruchowej 

przy piosence „Płyną chmurki”  z użyciem pięknych, kolorowych apaszek. 

Ciekawym doświadczeniem było dla nas rozdmuchiwanie rozwodnionej farby na 

kartkę, dzięki temu  powstał padający deszcz,  pod którym przykleiliśmy 

parasole wycięte z kolorowego papieru. Oprócz deszczu jesienią często 

odczuwamy wiejący wiatr, dlatego postanowiliśmy dokładniej poznać to 

zjawisko atmosferyczne. Pani przeczytała nam 

opowiadanie „Wiatr” wraz z pokazywaniem 

obrazków,  a my trafnie odpowiadaliśmy na pytania 

związane z treścią utworu. Udało nam się rozpoznać 

nagrane odgłosy wiatru. Nie sprawiły nam również  

problemu ćwiczenia oddechowe, gdyż znamy różnicę 



pomiędzy wiatrem a wietrzykiem. Wcieliliśmy się też  w rolę wiatru w zabawie 

muzyczno – ruchowej „Tańczący wiatr”. Pani pokazała nam obrazki czterech pór 

roku,  a my próbowaliśmy dopasować do nich odpowiednie zjawiska , nie było 

to łatwe zadanie ale uporaliśmy się z tym bez większych przeszkód . Jak co 

miesiąc odwiedzili nas goście z „Małej Filharmonii”,  tym razem z instrumentem 

o bardzo trudnej nazwie  „waltornia”. Dowiedzieliśmy się jak jest zbudowany i w 

jaki sposób się na nim gra oraz zaliczyliśmy go do grupy instrumentów dętych 

blaszanych. Wysłuchaliśmy pięknie zagranych utworów na pianinie i waltorni. 

Pozostając jeszcze w nastrojach muzycznych,  nauczyliśmy się piosenki „Jesienne 

czary”, wystukując  jej tekst na drewienkach. Dowiedzieliśmy się,  że można 

zrobić własne instrumenty, wykorzystując do tego gazetę, woreczki foliowe, 

deseczki i patyczki oraz łyżki i kubeczki po jogurcie. Przy pomocy właśnie tego 

typu instrumentów zagraliśmy rytmicznie  do naszej piosenki. Bardzo lubimy 

wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne,  więc tym razem tworzyliśmy 

deszczowe kompozycje z papierowych kropelek deszczu, naklejając je później na 

kartkę. Wyszły nam z tego kropelkowe ludziki, słoneczka,  kwiaty, serduszka,  

jeżyki oraz inne zwierzątka. Odbyła się ciekawa wizyta w naszym przedszkolu, 

gdyż przyszła do nas mama Przemka z „Chochlików”,  która jest panią doktor. 

Opowiedziała nam,  jak powinniśmy dbać o zdrowie,  pokazując ciekawe 

obrazki. Wiemy do czego służy stetoskop, który nam pokazała i omówiła. W 

ramach akcji „Cała Polska  Czyta Dzieciom” mama Przemka przeczytała nam 

bajkę „W gabinecie Sowy”,  oczywiście związaną ze zdrowiem. Na zakończenie 



podziękowaliśmy jej  za przybycie, otrzymując kolorowanki z humorystycznymi 

wierszykami, które później pokolorowaliśmy kredkami i zabraliśmy do domku.  

     Mikołaj zbliżał się do nas wielkimi krokami,  więc już w listopadzie 

rozpoczęliśmy przygotowania do tego ważnego dla nas dnia. Nasz 

temat rozpoczęliśmy od omówienia wyglądu Mikołaja,  próbując 

dopasować mu odpowiednie ubranie oraz określić jego kolor. Pani 

przeczytała nam bajkę „Pracownia św. Mikołaja”,  a my 

dowiedzieliśmy się w jaki sposób Mikołaj przygotowuje i roznosi 

prezenty, oczywiście grzecznym dzieciom. Aby zrobić naszemu 

gościowi niespodziankę, nauczyliśmy się wierszyka „Witamy 

serdecznie Ciebie Mikołaju” i  piosenki „Jadą sanie z Mikołajem”, 

przygrywając do refrenu na dzwonkach. Pani Magdzia na rytmice 

zapoznała nas z piosenką „Mikołaj jedzie samochodem”, którą również 

zaprezentowaliśmy podczas tej ważnej wizyty. 

W tym miesiącu urodzinki obchodził  Oskarek .  Nie zabrakło tradycyjnego 

odśpiewania  „Sto lat” i życzeń płynących prosto z naszych serduszek no i 

oczywiście pysznych słodkości które zawsze z wielkim smakiem zjadamy ☺  

 

Poznaliśmy następujące piosenki: 

„Dwa malutkie misie” 

Dwa malutkie misie 

 chcą potańczyć dzisiaj, 

 Hopsa, hopsa, dana, dana, 

 tańczą misie dziś od rana, 

 a z rodziną misiów tańczy cały las. 

„Ruda wiewióreczka” 

1. Ruda wiewióreczka   

po sosence mknie.  

Ruda wiewóreczko,  



mocno trzymaj się!  

Skik! Skik! Znika w mig.  

Mocno trzymaj się!  

2. Leśna wiewióreczka   

już ucieka w las.  

Leśna wiewióreczko,   

nie opuszczaj nas!  

Skik! Skik! znika w mig.  

Nie opuszczaj nas! 

„ Idzie jeż”   

Idzie, idzie jeż. 

Ten kłujący zwierz. 

Nóżkami tup, tup 

i pod listek siup. 

Jeżu, jeżu nasz, 

skąd igiełki masz. 2x 

 

„Wiewiórka i muchomor”   

Mój ty muchomorku powiedzieć mi musisz. 

Gdzie kupiłeś taki śliczny kapelusik. 

Moja wiewióreczko chętnie Ci odpowiem. 

Ja go nie kupiłem wyrósł mi na głowie. 

 

„Jesienne czary”  

Pada deszczyk kap, kap, kap. 

O parapet stuk, stuk, stuk. 



W szybkę dzwoni dzyń, dzyń, dzyń. 

 Żeby raźniej było mi.  

Wieje wietrzyk fiu, fiu, fiu. 

Liście tańczą szu, szu, szu. 

Wszystko tu wiruje, 

bo jesień czaruje. 

 

„Pada deszcz”   

Pada, pada, pada deszcz 

wieje, wieje wiatr. 2x 

Błyskawica- grzmot 

Błyskawica- grzmot 

A na niebie kolorowa tęcza. 2x 

 

„Jadą sanie z Mikołajem” 

1. Jadą sanie z Mikołajem,  dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń 

Co prezenty dziś rozdaje,  dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń 

Ref.: Ma on lalki, samochody, gry i misie, ciepłe lody, 

          czekoladki, sok z malinek dla chłopczyków i dziewczynek .   

2. Jadą sanie hen przez pola,  dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. 

Aż dojadą do przedszkola,  dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.   

Ref.:   Ma on lalki, samochody, gry i misie, ciepłe lody, 

          czekoladki, sok z malinek dla chłopczyków i dziewczynek.   

3. Zajechały pod  przedszkole,  dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. 

Już Mikołaj bierze worek, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. 



Ref.: .:   Ma on lalki, samochody, gry i misie, ciepłe lody, 

          czekoladki, sok z malinek dla chłopczyków i dziewczynek.   

„Mikołaj jedzie samochodem” 

1. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem, 

 bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę. 

Ref. U - hu – ha,  tra – la – la 

 Co to za Mikołaj? x2 

2. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,  

 a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku. 

Ref. U - hu – ha,  tra – la – la 

 Co to za Mikołaj? x2 

 

 

Nauczyliśmy się następującego wierszyka: 

„Witamy serdecznie Ciebie Mikołaju”                                                                              

Witamy serdecznie Ciebie Mikołaju,                                                                                        

przybyłeś dziś do nas z dalekiego kraju.                                                                                

Jeszcze wiele osób na Ciebie dziś czeka,                                                                                    

szkoda że tak prędko nam ten czas ucieka.                                                                                   

Teraz wszyscy razem dla Ciebie śpiewamy                                                                                        

i nasze serduszka w darze Ci składamy. 

 

 

 

                  



 

W listopadzie 

na zajęciach 

z języka 
angielskiego 

                        u Skrzatów: 
          W tym miesiącu na spotkaniach z najmłodszymi dziećmi 
w przedszkolu poznaliśmy nazwę kolejnego koloru: yellow, oraz 
określenia: big and little. Następnie obejrzeliśmy ciekawą historyjkę 
pewnej przygody Cookiego, który patrząc na swoich przyjaciół robił to, co 
oni. Niestety niezbyt dobrze się to skończyło, gdyż nasz ulubiony kotek 
skacząc jak Lulu wpadł na drzewno! Na szczęście nic poważnego się nie 
stało☺ i niebawem Cookie dalej uczył nas, tym razem nazw naszych 
ulubionych zabawek: a ball, a dolly, 
a plane.  

 

Poznane przez nas piosenki: 

“Sit down” 

 

Sit down, sit down, 

/It’s the rain/x3 

Sit down, sit down, 

It’s the rain, rain, rain. 

 

Jump up, jump up, 

/It’s the sun/ x3 



Jump up, jump up, 

It’s the sun, sun, sun. 

 

Hide, hide, 

/It’s a spider /x3 

Hide, hide, 

/It’s a spider/x2 

 

Sit down, jump up, 

/Hide, hide, hide/x2 

Sit down, jump up, 

Hide, hide, hide, 

It’s a spider. 

 

“I’ve got a plane” 

 

/I’ve got a plane./x3 

Whoosh, whoosh, whoosh, whoosh, 

I’ve got a plane. 

 

/I’ve got a dolly./x3 

Tra la la la, 

I’ve got a dolly. 

 

/I’ve got a ball./x3 

Boing, boing, boing, boing, 

I’ve got a ball.                                                                 


