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     Listopad to szary jesienny miesiąc, który najczęściej kojarzy się z deszczem i 

nostalgią. Ale listopad w  naszym przedszkolu wcale nie był szary i nudny. Nie 

straszne nam było  zachmurzone niebo, chłodny wiatr i deszcz.  Wiele się tutaj 

działo. Pierwsze zagadnienie które podjęliśmy, związane było z lasem jesienną 

porą. Dowiedzieliśmy się co słychać w lesie, uczestnicząc w zabawach muzyczno 

– ruchowych,  rozpoznając rożne środowiska po charakterystycznych odgłosach 

oraz dobierając odpowiednie instrumenty 

perkusyjne. Chętnie uczestniczyliśmy również 

w zabawie doskonalącej reakcję na sygnał 

„Grzybobranie” oraz w zabawie muzyczno- 

ruchowej wg Konarzewskiej „Taniec 

muchomorków”.  Wybraliśmy się nawet na 

wycieczkę do Lasku Miejskiego, obserwując 

jesienne zmiany i nasłuchując odgłosy. 

Interpretowaliśmy muzykę „Muchomorki”,  kreśląc przy jej dźwiękach linie 

pionowe oraz składaliśmy z kół grzybki , naklejając je na przygotowane tło. Jak 

zwykle co miesiąc i tym razem odbył się koncert „Małej Filharmonii”  pt. 

„Orkiestra pana Tralalińskiego. Wysłuchaliśmy pieśni skomponowanych przez 

Witolda Lutosławskiego,  do tekstów literatury dziecięcej.  Kolejnego dnia pani 

przeczytała nam opowiadanie „Wędrujemy po lesie”,  połączone z ćwiczeniami 

artykulacyjnymi. Każdemu z nas udało się podać własne skojarzenie z lasem. Na 

zajęciach umuzykalniających wysłuchaliśmy piosenki „Śmieszne grzybki” , 

rozmawiając na temat jej treści oraz 

przypominając nazwy najbardziej znanych 

grzybów. Dzieliliśmy je na jadalne i trujące,  

segregując te jesienne przysmaki  do dwóch 

pętli a następnie przeliczając elementy 

każdego zbioru,  stosując określenia 

najwięcej i najmniej. Wzięliśmy udział w 

zabawie „Grzybobranie” do poznanej  

wcześniej piosenki oraz ilustrowaliśmy 

ruchem jej treść. Jako mali artyści lubiący 

różnego rodzaju prace plastyczne,  tym 



razem wykonaliśmy jesienny las z naszych rączek,  odbijając je na wcześniej 

przygotowane tło, doklejając także  pnie drzew a jako opadłe liście odbijaliśmy 

paluszki maczane w farbie. Dobraliśmy oczywiście 

odpowiednie barwy,  jak przystało na jesienną porę 

roku. Pozostając w leśnej tematyce , w kolejnym 

tygodniu malowaliśmy farbami sylwety grzybów, 

utrwalając przy tym ich nazwy. Wykonaliśmy także 

koszyk,  najpierw kreśląc linie przy muzyce różnymi 

odcieniami brązu,  następnie składając  w odpowiedni 

sposób kartkę a na zakończenie umieszczając w nim 

grzybki. Nauczyliśmy się piosenki  „Leśne duszki”, 

uświadamiając sobie przy tym  jak ważne jest dbanie 

o czyste środowisko wokół nas. Nie zabrakło zabawy 

inhibicyjno – incytacyjnej oraz zabawy przy muzyce 

„Wysoko – nisko”. Utrwalaliśmy także naszą  

piosenkę,  ilustrując ruchem jej treść.  Postanowiliśmy ułożyć własnego leśnego 

skrzata z elementów wyciętych z kolorowego papieru i zasuszonych liści, 

dorysowując mu buzię i nos oraz doklejając oczy , dłonie  i guziki z plasteliny. 

Nasze pracy oczywiście znalazły się na wystawie w szatni, gdzie mogli zobaczyć 

je rodzice.   

     Kolejny tydzień poświęciliśmy deszczowej pogodzie.  Na podstawie  ilustracji, 

określaliśmy stany pogody oraz poznaliśmy kalendarz pogody,  gdzie 

zaznaczaliśmy symbolami zjawiska atmosferyczne,  charakterystyczne dla 

każdego dnia.  Wysłuchaliśmy piosenki „Deszczowa   

orkiestra”,  wykonując instrumentację jej refrenu 

przy użyciu reklamówek. „Spacerowaliśmy po 

deszczu” w zabawie inhibicyjno – incytacyjnej oraz 

wędrowaliśmy  do parku,  obserwując aktualny stan 

pogody. Na zajęciach prowadzonych Metodą 

Dobrego Startu osłuchaliśmy się z piosenką „Zła 

pogoda”,  ilustrując ruchem jej treść. Powtarzaliśmy  

nawet proste rytmy na zgłoskach : kap, pac, chlup 

oraz realizowaliśmy rytmicznie piosenkę na czterech 

woreczkach. Pani pokazała nam nowy wzór, który 



kreśliliśmy po śladzie i na kartach pracy. Z okazji zbliżającego się pasowania 

„Elfów”  na przedszkolaka postanowiliśmy wykonać upominek dla naszych 

młodszych kolegów. Zrobiliśmy kolorowy ołówek,  wypełniając jego  sylwetę 

przy użyciu kolorowych kredek oraz ozdabiając cekinami według własnego 

pomysłu, a do środka wkleiliśmy  życzenia,  wykonując również samodzielnie 

rysunek. Kolejną 

niespodzianką którą 

przygotowaliśmy dla Elfów, 

były dwie piosenki „Kotek 

Czyścioszek” i „Przedszkole 

– drugi dom”,  które 

zaśpiewaliśmy  głośno i 

wesoło,  witając naszych 

młodszych kolegów w 

gronie przedszkolaków, 

wręczając im  także 

własnoręcznie wykonane 

prezenty. Podczas słuchania wiersza „Kropelki” klaskaliśmy w rączki na słowach 

kapu lub kap. Rysowaliśmy sobie wzajemnie  na plecach historyjkę pt. „Krople 

deszczu” oraz wcieliliśmy się w role piesków chowających się przed deszczem w 

zabawie z elementem czworakowania „Pieski i deszcz”. 

  W listopadzie dowiedzieliśmy  się jakie zwierzęta mieszkają w lesie i w jaki 

sposób przygotowują się do zimy. Zajęcia z Metody Dobrego Startu rozpoczęły 

się od syntezy i analizy sylabowej określonych wyrazów,  związanych z  leśnymi 

zwierzątkami oraz układania  ich modeli z woreczków.  Przypomnieliśmy  sobie 

piosenkę „Jeżyk” oraz zabawę ruchową 

ilustrującą jej treść. Pani zaprezentowała 

nam kolejny wzór a my rysowaliśmy go po 

śladzie o różnej fakturze oraz na karcie 

pracy, kolorując jednocześnie obrazek. 

Nie mogło zabraknąć zestawu zabaw i 

ćwiczeń ruchowych  „Harce rudej 

wiewióreczki” , podczas których  braliśmy 

udział w zabawie orientacyjno – 

porządkowej „Wiewiórki w dziupli” oraz w zabawie z elementem podskoku „Z 



dziupli do dziupli”. Ćwiczyliśmy także skłony podczas zabawy „Podnieść 

orzeszek” oraz na czworakach turlaliśmy orzeszki, wrzucając je na koniec do 

pudełka. Zwierzęta szukają również mieszkania na zimę a my pomogliśmy im w 

tym, dopasowując sylwetę  właściwego schronienia do odpowiedniego 

zwierzątka. Uporaliśmy się z tym bez najmniejszego problemu. Dowiedzieliśmy 

się też którzy leśni przyjaciele,  zapadają w zimowy sen.  Kolejna piosenka której 

się nauczyliśmy nosiła tytuł „Wiewiórka i myszka” i opowiadała o gromadzeniu 

przez zwierzątka zapasów na zimę. Przy dźwiękach wysokich poruszaliśmy się 

jak myszki a na mocne uderzenie w bębenek naśladowaliśmy jedzenie ziarenek. 

Pomogliśmy wiewiórce zgromadzić zapasy na zimę podczas zabawy 

matematycznej, która polegała na wkładaniu do obręczy właściwej ilości 

orzechów i szyszek, 

odpowiadających liczbie 

wylosowanych oczek na kostce. 

Wykonaliśmy instrumentację 

piosenki przy użyciu drewienek, 

grzechotek i kołatek oraz 

uczestniczyliśmy w zabawie 

inhibicyjno – incytacyjnej  do 

melodii poznanego utworu . Wiele 

radości sprawiła nam improwizacja 

ruchowa „Wiewióreczki” do muzyki R. Schuman „Wesoły wieśniak”. Sprawnie 

wypełniliśmy karty pracy,  przyklejając sylwety przysmaków wiewiórki zgodnie z 

ilością kropek a w nagrodę za dobrze wykonane zadanie,  mogliśmy 

pokolorować szyszki, żołędzie i orzeszki.                                                                                                   

Tak oto minął jesienny miesiąc listopad w grupie „Skrzatów”.  

Swoje urodzinki w tym miesiącu obchodził Oskarek,  któremu hucznie 

odśpiewaliśmy „Sto lat” i złożyliśmy moc życzeń.  

 

 

 

 



 

Poznaliśmy następujące piosenki: 

„Leśne duszki” 

1. Żyją w lesie małe duszki, 

które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki, 

i do pracy zapał wielki. 

 

Ref. Duszki, duszki, 

        duszki leśne. 

        Wstają co dzień bardzo wcześnie. 

        I ziewając raz po raz, 

        zaczynają sprzątać las! 

 

2. Piorą liście, myją szyszki, 

aż dokoła wszystko błyszczy. 

Muchomorom piorą groszki, 

bo te duszki to czyścioszki. 
 

Ref. Duszki, duszki, 

        duszki leśne. 

        Wstają co dzień bardzo wcześnie. 

        I ziewając raz po raz, 

        zaczynają sprzątać las! 

 

„Zła pogoda” 

1. Zła pogoda, kapie woda,  

kapie z nieba, kap, kap, kap.  

A w kaloszach do przedszkola  

idą dzieci, chlap, chlap, chlap!  

 

Ref. Kap, kap, kap,  



        kap, kap kap,  

        idą dzieci,  

       chlap, chlap, chlap!  

       Kap, kap, kap,  

       kap, kap kap,  

       idą dzieci,  

      chlap, chlap, chlap!  

„Jeżyk” 

1. A w ogrodzie jeżyk śpi. 

Zbudź się, jeżu, zbudź. 

Lecz nie podam ręki ci, 

bo mnie będziesz kłuć. 

 

Ref. Chociaż na grzbiecie 

         jeżyk kolce ma,  

        to każde z dzieci 

        lubi go jak ja. 

 

2. Mój jeżyku, odwiedź nas, 

do przedszkola spiesz. 

Był już kotek gościem raz, 

może być i jeż. 

 

Ref. Chociaż na grzbiecie 

         jeżyk kolce ma, 

         to każde z dzieci 

         lubi go jak ja. 

             

 

 

 

 

 



 

 „Wiewiórki i myszka” 

 

1. Znalazła wiewiórka dwa orzeszki w lesie,                                                                                 

czy zgadniecie dokąd teraz je zaniesie. 

 
 Tra, la, la, tra, la,la 

w dziupli swą spiżarnię ma.  

Tra, la, la, tra, la, la,                                                                                                                       

schowa tam orzeszki dwa.  

 

2. Mała polna myszka, dwa ziarenka trzyma                                                                  

schrupie je ze smakiem, gdy nadejdzie zima. 

Tra, la, la, tra, la, la,                                                                                                      

w norce swą spiżarnię ma.                                                                                                          

Tra, la, la, tra, la, la,                                                                                                                       

schowa tam ziarenka dwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zajęcia z języka angielskiego u Skrzatów 

           Na zajęciach w listopadzie oraz grudniu razem z Cookie  zajęliśmy się głównie 

liczbami oraz kolorami. Zliczamy bardzo sprawnie i bezbłędnie ☺ różnorakie przedmioty, 

palce i wszystko, co policzalne po angielsku od 1 do 10. Nasz ulubiony kot pokazał nam jak 

pisać cyfry od 1 do 6.  Ćwiczyliśmy z nim także liczenie kroków – steps. Następnie 

zwróciliśmy uwagę na kolory nas otaczające. Najpierw porozmawialiśmy i nauczyliśmy się 

piosenki o rainbow. Ogółem znamy następujące kolory: red, pink, yellow, purple, green, blue, 

white, orange and brown.  

Następnie przyszedł czas na historyjkę z Cookie. Podobnie jak niektórzy z nas kot Cookie 

nie potrafił zdecydować, który kolor jest jego 

ulubionym. Prosił więc Lulu o balony w kolorach: blue, 

red, yellow, green… A kiedy wszystkie balony, które 

otrzymał, uniosły go w powietrze i napotkały 

przeszkodę w postaci gałęzi drzewa nasz przyjaciel 

szybko poznał skutki swojego niezdecydowania 

upadając na ziemię. Został mu w łapce tylko jeden 

balon i ten został się jego ulubionym kolorem: 

blue.  My również staraliśmy się określić  naszą 

ulubioną barwę odpowiadając całym zdaniem na pytanie: What’s your favourite colour? It’ 

s… I my także pobawiliśmy się w aktorów i odgrywaliśmy w maskach tę całą historyjkę. 

No a grudniu zagościli u nas nowi znajomi: Santa, snowman, reindeer.  Poznaliśmy słowa: 

Christmas tree,  presents, elves, snow, snowflake.  

 

Poznane piosenki: 

„Numbers song” 

/One, two, three, four, five, six / x 2 



Do you know your numbers? 

Can you count to six? 

One, two, three, four, five, six . 

 

“Colours song” 

/Red, pink, yellow, purple, green or blue/x2  

What’s your favourite colour? 

Please tell me, do. 

Is it red, pink, yellow, purple, green or blue ? 

 

 

“The rainbow song” 

RED and YELLOW and PINK and GREEN! 
PURPLE and ORANGE and BLUE! 

 
I can sing a rainbow! 

Sing a rainbow! 
Sing a rainbow to you! 

 

“Hello Santa” 
 

/Hello reindeer, hello snowman, hello Santa 
Happy holidays.  

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10. 
Marry Christmas everyone 

Let’ s sing it once again. / x2 
 

“Goodbye Santa” 
 

/Goodbye snowman, goodbye reindeer, goodbye Santa 
Happy holidays.  



We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas  

Let’s sing it again. / x2 
Happy Holidays.  

 
“Marry Christmas” 

We wish you a Merry Christmas.  
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas. 

And a Happy New Year. 

Happy holidays to you, your family, your friends. 
Happy holidays. Merry Christmas. 

And a Happy New Year. 

(Let's clap!) 

We all do a little clapping. 
We all do a little clapping. 
We all do a little clapping. 

Christmas is here. 

(Let's jump!) 

We all do a little jumping. 
We all do a little jumping. 
We all do a little jumping. 

Christmas is here. 

(Let's stomp!) 

We all do a little stomping. 
We all do a little stomping. 
We all do a little stomping. 

Christmas is here. 

(Shhh...let's whisper.) 

We all do a little whispering. 
We all do a little whispering. 
We all do a little whispering. 

Christmas is here. 

(Big voices!) 

We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas. 

And a Happy New Year. 

 



 “Little Snowflake” 

 

Snowflake, snowflake, little snowflake.  
Little snowflake falling from the sky.  

Snowflake, snowflake, little snowflake.  
Falling, falling, falling, falling, falling,  

falling, falling, falling, falling...falling on my head. 

Snowflake, snowflake, little snowflake.  
Little snowflake falling from the sky.  

Snowflake, snowflake, little snowflake.  
Falling, falling, falling, falling, falling,  

falling, falling, falling, falling...falling on my nose. 

Snowflake, snowflake, little snowflake.  
Little snowflake falling from the sky.  

Snowflake, snowflake, little snowflake.  
Falling, falling, falling, falling, falling,  

falling, falling, falling, falling...falling in my hand. 

Falling on my head.  
Falling on my nose.  
Falling in my hand. 

Snowflake, snowflake, little snowflake. 

 

 

 “Ten Little Elves” 

 

1 little 2 little 3 little elves 
4 little 5 little 6 little elves 
7 little 8 little 9 little elves 

10 little elves are making toys. 

1 little 2 little 3 little elves 
4 little 5 little 6 little elves 
7 little 8 little 9 little elves 
10 little elves are sewing. 

1 little 2 little 3 little elves 
4 little 5 little 6 little elves 
7 little 8 little 9 little elves 
10 little elves are painting. 

1 little 2 little 3 little elves 
4 little 5 little 6 little elves 



7 little 8 little 9 little elves 
10 little elves are sawing. 

1 little 2 little 3 little elves 
4 little 5 little 6 little elves 
7 little 8 little 9 little elves 

10 little elves are hammering. 

1 little 2 little 3 little elves 
4 little 5 little 6 little elves 
7 little 8 little 9 little elves 
10 little elves are wrapping. 

1 little 2 little 3 little elves 
4 little 5 little 6 little elves 
7 little 8 little 9 little elves 
10 little elves are sleeping. 

 

 

 

 

 

 


