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 Strona 1 

Co słychać 

w Przedszkolu pod lipami 
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To już było … 

1. Wizyta  Policji – bezpieczeństwo. 

2. Dzień Poczty. 

3. Wyjazd do Lipna - Teatr.  

4. Teatrzyki. 

5. Pasowanie na Przedszkolaka.  

6.  A co będzie? 

1. Dzień jeża. 

2. Święto Niepodległości. 

3. Dzień Życzliwości. 

4. Dzień Pluszowego Misia.            

 

Czy każde dziecko będzie miało  misia? Połącz w pary.  
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WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze - listopad 

MOJA RODZINA 

 Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny 

 Wzbogacenie wiedzy o swojej rodzinie 

 Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami 

swojej rodziny 

 Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną 

MÓJ DOM 

 Zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w 

wyglądzie domów 

 Rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej 

 Zgodne współdziałanie z innymi do osiągnięcia wybranego celu 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat 

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 

 Poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny 

 Zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych 

obowiązków 

 Rozwijanie koordynacji słuchowo- wzrokowej 

 Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i 

treściach przekazywanych przez nauczyciela 

 

Biedronki 
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MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

 Poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem 

lekarstw 

 Zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania 

 Rozwijanie sprawności rachunkowych 

 Kształtowanie nawyków higienicznych 

 Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania 

poleceń 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pokoloruj ten domek tak aby był wesoły. 
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  PIOSENKA „MOJA MAMA I MÓJ TATA” 

1. To właśnie moja mama, a to mój tata 

Najlepszy chyba duet z całego świata 

Gdy  mama zwykle nami i domem się zajmuje 

To tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje 

 

Ref. Rower, pralkę i suszarkę, i zepsuty kran, 

Zamek w szafce i szufladce – wszystko zrobi sam, 

Czy się okno nie domyka, czy tez skrzypią drzwi 

Tata wszystko to naprawi w mig 

Tata wszystko to naprawi w mig 

 

2. Więc mama robi obiad, zakupy, pranie 

I o porządek w domu dba doskonale 

Upiecze ciasto i tort udekoruje 

A tata majsterkowicz wciąż wszystko reperuje 

 

Ref. Rower, pralkę i suszarkę, i zepsuty kran, 

Zamek w szafce i szufladce – wszystko zrobi sam, 

Czy się okno nie domyka, czy tez skrzypią drzwi 

Tata wszystko to naprawi w mig 

Tata wszystko to naprawi w mig 
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  PIOSENKA „PORZĄDKI” 

1. Lubię czystość więc porządek 

W swym pokoju zawsze mam           Pokoloruj wg wzoru ręcznik. 

Książki, misie, samochody, 

Każda rzecz swe miejsce ma 

Ref. Co dzień rano łóżko ścielę 

         I podlewam kwiatki 

          Pozamiatam, poodkurzam, 

          Posprzątam zabawki 

 

2. Jak to miło, gdy mój pokój 

      Od rana czystością lśni 

 Nie potrzeba dużo pracy 

 By porządek zawsze był 
                                                     Opowiedz jak Ty dbasz o porządek. 

Ref. Co dzień rano łóżko ścielę 

         I podlewam kwiatki 

         Pozamiatam, poodkurzam, 
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Dorysuj brakującą połowę. 
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WIERSZ „ZDROWIE” 

Wszystkie dzieci chcą być zdrowe 

Wiosną, latem czy jesienią 

I dlatego o tej porze 

Witaminy sobie cenią. 

Tomek zjada liść sałaty, 

Jabłko chrupie mała Ania, 

A rzodkiewki i ogórki 

Na surówkę potnie Hania 

 

Grześ surówkę palcem trąca 

Wcale miska go nie nęci. 

Zjadaj, Grzesiu, będziesz zdrowy 

Trzeba tylko trochę chęci 

Zjedz surówkę, to urośniesz 

-ale Grzesio robi miny 

I nie wierzy, że w tej misce 

Siedzą same witaminy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Nazwij owoce i warzywa 
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WIERSZ „WSZYSTKIE DZIECI” 

 

W sercach dzieci 

Radość gości 

-gdy bezpieczne są 

 

Mają prawo do miłości 

-przecież po to są 
 

  

 Czy dla wszystkich dzieci wystarczy parasoli? 
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Wiewiórki 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad 

MOJA RODZINA 

 Rozwijanie koordynacji wzrokowo –ruchowej 
 Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej 

 Poznawanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej 
 Utrwalanie poznanych liter 
 Utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur 
 Rozwijanie umiejętności liczenia 
 Poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4 
 Rozwijanie umiejętności wokalnych 
 Poznawanie właściwości magnetycznych magnesu 
 Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną 
 Rozwijanie słuchu fonematycznego 
 Podawanie cech rodziców 
 Uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne 

MÓJ DOM 

 Zapoznanie z literą t: małą, wielką, drukowaną i pisaną 
 Określanie miejsca litery t w słowie 
 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania 
 Dostrzeganie i kontynuowanie rytmu 
 Utrwalanie poznanych cyfr 
 Sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne 
 Poznawanie właściwości o wybranych urządzeniach elektrycznych 
 Poznawanie zwyczajów kotów i psów 
 Rozwijanie narządów artykulacyjnych 
 Ćwiczenia drobnych ruchów rąk 
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MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 

 Dzielenie słów na głoski, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter 
 Wprowadzenie znaków:  równości, mniejszości, większości 
 Poznawanie cech trójkąta 
 Utrwalanie poznanych praw dziecka 
 Rozwijanie sprawności manualnych 
 Przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego 
 Zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka 
 Wypowiadanie się całymi zdaniami 
 Rozwijanie sprawności fizycznej 

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

 Rozwijanie koordynacji wzrokowo –ruchowej 
 Utrwalanie poznanych liter 
 Rozwijanie umiejętności  liczenia –liczenie w zakresie sześciu 
 Zachęcanie do dbania o czystość 
 Utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb: 0,1,2,3,4,5,6 
 Rozwijanie aparatu głosowego 
 Zachęcanie do wykonywania prostych potraw 
 Uwrażliwienie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu 
 Uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby 
 Zachęcanie do dbania o zęby 
 Rozwijanie sprawności fizycznej 

 

 

POKOLORUJ 5 LIŚCI. 
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        Maluję wielki dom - piosenka  

1.Maluję wielki dom. Ściany ma, dach czerwony. 

A przed domem koty dwa, a w ogródku: mama i ja!  

        REF: Serduszka biją nam jak żywe: puk, puk, puk, puk. 

        Mój dom po prostu jest prawdziwy, bezpiecznie jest tu.  

           2.  Nad domem słonce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami. 

            Tata z bratem w piłkę gra, a w ogródku :mama i ja! 

        REF: Serduszka biją nam jak żywe…… 

           3.  Za domem rośnie las, pośrodku idzie jeż i sarenka.  

           Babcia koszyk grzybów ma, a w ogródku: mama i ja!  

            REF: Serduszka biją nam jak żywe… 

           4.  Już dom gotowy mam! Taki dom, duży dom dla rodzinki. 

             Dziadek jeszcze niesie psa, a w ogródku: mama i ja! 

         REF: Serduszko bije nam ja..    

                        POKOLORUJ 5 SERDUSZEK. 
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Piosenka Uśmiechnij się do sera 

 

1. Marudzisz czasem tak, że mamie słów już brak 

I cały świat jest zły, tak jak ty!  

I ciągle mówisz nie ! I obiad też jest be! 

Więc radę dobrą dam dzisiaj ci! 

 

Ref.:    Uśmiechnij się do sera, uśmiechnij się do mleka, 

Kiełbaska pyszna też na ciebie czeka. 

Pokochaj pomidorki, pokochaj kalafiorki,   

pomachaj do marchewki już z daleka.  

Gdy zdrowi chcemy być, to trzeba wszystko jeść, 

Na spacer co dzień iść i dobry humor mieć, 

I dobry humor mieć! 

 

2.    Posłuchaj mamy, bo jarzynki zdrowe są 

I dadzą siłę ci, raz, dwa, trzy! 

Owoców słodki sok przez cały długi rok 

Uśmiechu doda i otrze łzy! 

Ref.:    Uśmiechnij się do sera, uśmiechnij się do mleka, 

Kiełbaska pyszna też na ciebie czeka.  

Pokochaj pomidorki, pokochaj kalafiorki, 

pomachaj do marchewki już z daleka. 

Gdy zdrowi chcemy być, to trzeba wszystko jeść, 

Na spacer co dzień iść i dobry humor mieć, 

I dobry humor mieć! 

 

 

         Policz głoski w nazwach warzyw, wskaż odpowiednią cyfrę –3, 2,8,5.7. 
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Piosenka  Kundelek Felek 

Ref. Kundelek Felek ma nos jak kartofelek. 

Ma uszy jak miotełki, pazurki jak widełki. 

I takie wielkie, gorące serce Felek ma, 

Że wielka miłość wszystkim z niego da!(bis) 

I. Kundelek Felek często się smuci, 

          Że jego pani do domu nie wróci.  

          I bardzo tęskni, i wciąż pamięta, 

          Bo takie właśnie są wszystkie zwierzęta. 

Ref. Kundelek Felek… 

II. Kundelek Felek z radości szczeka 

         I piłkę goni, gdy ta mu ucieka. 

          A kiedy burza, deszcz pada z nieba,  

          To Felka mocno tak przytulić trzeba! 

Ref. Kundelek  Felek… 

III. Kundelek Felek zły bywa czasem 

I wtedy warczy jak traktor pod lasem! 

 Więc szybko podaj mu psie pyszności, 

A wtedy miną mu pieskowe złości. 

Ref. Kundelek Felek… 

IV. Choć nic nie mówią nasze zwierzaki, 

To chcą opieki i twojej uwagi. 

Bo każde czuje swego człowieka, 

Kocha, tęskni i zawsze czeka. 

Wymyśl imiona dla piesków na literę T. 
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Piosenka - Moja Mama 

1. Moja mama tak świetnie gotuje, 

     na komputerze się zna. 

    I o świecie wie prawie wszystko,  

    taka mama to prawdziwy skarb. 

Ref. A kiedy mocno przytuli do serca, 

 Wiem, że mnie kocha jak nikt. 

  I ja mamę kocham najmocniej jak umiem,  

  ze wszystkich swoich sił. 

2. Tylko mama podpowie, doradzi  

     I zawsze pomoże mi, 

     bo jest blisko, bo jest tuż obok, 

     wciąż mnie uczy , jak dobrze mam żyć. 

Ref. A kiedy…. 

3. Właśnie ona prowadzi przez życie, 

      mam przecież tak mało lat. 

      Mówi, co złe, a co jest dobre, 

      z moją mamą poznaję ten świat.  

 

 

 

      Czego jest więcej serduszek czy motyli ? 
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                      Znajdź 5 różnic. 
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Rysuj po śladzie. 
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Urodziny, urodziny, urodziny! 

Sto lat będziemy śpiewać 

 5 listopada Filip Redecki (Wiewiórka) 

 6 listopada Adam Zalewski(Wiewiórka) 

 18 listopad Jan Lewandowski(Biedronka) 

                                                                                          

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 

 Niech zawsze radość gości. 

Lodów, ciastek i słodyczy 

„Przedszkole pod lipami” życzy  

    

 

  

 

 

Policz czy ciastek wystarczy do 

poczęstowania gości Króla Juliana.                                                                

Pokoloruj tort urodzinowy . 
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         KĄCIK DLA RODZICÓW  

TATO, MAMO!!! 

Często pouczamy nasze dzieci - rób to, nie rób tamtego, zrób to tak, zrób 

to inaczej... Cała lista nakazów, zakazów, rad i pouczeń. A zastanawiałeś 

się kiedyś, co Twoje dziecko chciałoby powiedzieć Tobie? Nie? To 

poczytaj... 

Jeśli lista wyda Ci się zbyt długa, to pomyśl sobie, ile zakazów i nakazów 

dziennie TY dajesz swojemu dziecku? Pomnóż to przez 7 dni w tygodniu, 

przez 4 tygodnie w miesiącu i to jeszcze przez 12 miesięcy w roku. 

Przyznaj, że ta lista poniżej to naprawdę drobiazg ;) . A tak całkiem serio 

- zrób mały rachunek sumienia i zastanów się, na które z poniższych próśb 

bywasz czasem głuchy... 

............................ 

 NIE psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego 

wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony. 

 NIE bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia 

bezpieczeństwa. 

 NIE bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz pomóc mi 

zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe. 

 NIE zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to 

absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co 

mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy. 

 NIE chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest 

nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych. 

 NIE wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To 

zagraża mojemu poczuciu wartości. 

 NIE przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię nienawidzę. To nie 

Ty jesteś moim wrogiem, lecz Twoja miażdżąca przewaga. 

 NIE zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami 

wykorzystuję je, by przyciągnąć Twoją uwagę. 

 NIE zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed Tobą bronić i 

robię się głuchy. 
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 NIE dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie 

stłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi. 

 NIE zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić 

myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy. 

 NIE sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo 

strach zmusza mnie do kłamstwa. 

 NIE bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą 

moją wiarę w Ciebie. 

 NIE odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce 

okazać, że zamiast prosić Cię o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie 

indziej. 

 NIE wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. 

 NIE rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat 

byłaby w przyszłości nie do zniesienia. 

 NIE wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za 

uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet Ci się nie 

śniło. 

 NIE zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To 

po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy. 

 NIE bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno 

dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób co możesz, żeby nam 

się to udało. 

 NIE bój się miłości. NIGDY. 
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