
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 
 
 

 

Nr 3. Listopad 2021 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



 

Drodzy Rodzice 

 

 Pamięć to my i nasze dzieci. Jedną z podstawowych 
metod wychowania jest modelowanie. Oznacza ono, że jeśli 
chcemy wyposażyć swoje dziecko w określoną postawę wierność 
danej wartości, sami powinniśmy być jej przykładem. Czyli jeśli 
oczekujemy od dziecka uczciwości, to sami nie możemy go 
oszukiwać, jeśli chcielibyśmy by było pobożne, powinno mieć 
okazję widzieć nas nad Pismem Świętym, z różańcem w ręce czy 
na wspólnej modlitwie. 
Jeśli nasi przodkowie i historie ich życia, wdzięczność za to, że byli 
i za to, co dla nas znaczyli, są ważne, to my właśnie stanowimy 
„utrwalacz”. Odwiedzając cmentarze, opowiadamy o osobach, 
których już z nami nie ma. Wieczorami oglądamy albumy ze 
zdjęciami, listy, pocztówki, wyciągamy z szaf pamiątki. Być może 
znajdujemy w listopadzie czas na odwiedziny u kogoś, kogo nie 
widzieliśmy już dawno. Tylko tak nasze dzieci poczują, że relacje 
są czyś, co można pielęgnować, a rodzina jest, nawet wtedy, kiedy 
kogoś fizycznie już nie ma. 

  

 

 

 
 

 

 

Redakcja 

 



Ogłoszenia przedszkolne 
 

 

3.11 (śr.) Akademia Małego Naukowca 

5.11 (pt.) g.9.15 wyjazd autokarem na cmentarz św. Rocha. 

8.11 (pn.) Świętowanie Dnia Niepodległości. Akademia 

przygotowana dla rodziców przez 5 – latków  (nagranie) 

10.11 (śr.) g.9.30 Świętowanie Dnia Niepodległości. Akademia 

przygotowana przez 6 – latków dla całego przedszkola  

PATRONALNE ŚWIĘTO PRZEDSZKOLA  

16.11 (wt.) g.15.30 Spotkanie z bł. Franciszką Siedliską dla 

Rodzin 4 – latków (aula) 

17.11 (śr.) g.15.30 Spotkanie z bł. Franciszką Siedliską 

połączone z Pasowaniem na Przedszkolaka  

dla Rodzin 3 – latków (aula) 

18.11 (cz.) g.15.30 Spotkanie z bł. Franciszką Siedliską dla 

Rodzin 5 – latków 

24.11 (śr.) g.15.30 Spotkanie z bł. Franciszką Siedliską dla 

Rodzin 6 – latków  

23.11 (wt.) G.15.30 UROCZYSTA EUCHARYSTIA W 

INTENCJACH RODZIN PRZEDSZKOLAKÓW 

 I WSPÓLNOTY WYCHOWAWCZEJ  PRZEDSZKOLA 

26.11 (pt.) g.15.30 Poświęcenie symboli adwentowych. 

Zapraszamy Rodziców i dzieci (aula) 

 

 

 

 

 



 

 

Przyjaciele Kłapouchego w listopadzie: 

 

• rozumieją pojęcie miejsce zamieszkania; 

•  poznają powiedzenie: Wszędzie dobrze, ale w domu 

najlepiej; 

• uczą się wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania; 

• kształcą postawę szacunku do historii naszego kraju;  

• zdobywają wiedzę o tym, kto to jest patriota; 

•  rozpoznają symbole narodowe;  

• poznają  herb Warszawy i legendę o Syrence; 

• rozwijają zainteresowania legendami o Polsce; 

•  nabywają szacunek do kultury góralskiej;  

• przeliczają do 4; 

•  pamiętają nazwy figur geometrycznych;  

• odróżniają kierunki: góra, dół, na boki;  

• wzbogacają wiedzę społeczno-przyrodniczą; 

•  kształcą umiejętność skupiania się̨ i wyciągania wniosków;  

• rozbudzają wrażliwość podczas działań z farbami;  

• poznają postać polskiego kompozytora Fryderyka Chopina; 

• kształtują umiejętność słuchania muzyki poważnej; 

•  potrafią ustawić się do koła wiązanego; 

• chętnie biorą udział we wspólnych zabawach ruchowych; 

• wiedzą, że w listopadzie należy modlić się za zmarłych. 

 

Wspólnie śpiewamy Hymn Polski 

 

 

 



 

Przyjaciele Kubusia Puchatka w listopadzie: 

 

• dostrzegają i mówią o zmianach  w przyrodzie jesienią 

• odgadują nazwy darów;  

• układają rytmy 

• określają liczebność wg usłyszanych dźwięków 

• znają i rozróżniają kolory 

• precyzyjnie wykonują ćwiczenie graficzne 

• uczestniczą w zabawach tanecznych  przy określonej muzyce 

• tworzą własne wypowiedzi nt. treści filmu 

• określają znaczenie i rodzaj deszczu 

• wymieniają produkty zdrowe i niezdrowe 

• układają zagadki o określonym przedmiocie 

• przygotowują się do robienia zakupów 

• rozpoznają słowa, dzieli je na sylaby 

• znają zasady właściwego ubierania się jesienią 

• odtwarzają tupaniem, klaskaniem struktury rytmiczne 

• znają symbole narodowe 

• śpiewają Hymn Polski „ Mazurek Dąbrowskiego” 

• zachowują prawidłową postawę w czasie śpiewania hymnu 

• wskazują na mapie Polskę 

• rozpoznają i nazywają figury geometryczne 

• próbują tańczyć Poloneza 

• wypowiadają się nt. naszej Ojczyzny 

• słuchają utworów muzyki klasycznej 

• rozumieją czym jest Święto Niepodległości 

• uczestniczą w uroczystościach z okazji Dnia Patronki 

Przedszkola 

• znają swój adres 

• określają drogę  listu od nadawcy do odbiorcy 

• orientują się na kartce papieru 

• przeliczają prawidłowo przedmioty w zakresie 5 

 

 

 

 



 

M. Walczak – „ Kolorowe kanapki” 

 

Zrobię dzisiaj sam kanapki 

Smaczne, kolorowe. 

Podam mamie na śniadanie, potem tacie zrobię. 

 

Już na kromce serek leży 

I rzodkiewka słodka, 

Jeszcze szynki dwa plasterki, 

Dam też pomidorka. 

 

Takie pyszne te kanapki! 

Że aż cieknie ślinka. 

Każda zdrowa, kolorowa. 

Cieszy się rodzinka. 

  

HYMN POLSKI 

 

1.   Jeszcze Polska nie zginęła, 

 Kiedy my żyjemy.  

Co nam obca przemoc wzięła,  

Szablą odbierzemy. 

 

 Marsz, marsz Dąbrowski,  

Z ziemi włoskiej do Polski.  

Za twoim przewodem  

Złączym się z narodem.  

 

 

2.   Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,  

Będziem Polakami.  

Dał nam przykład Bonaparte,  

Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz Dąbrowski.. 

 

 

 

 

 



Przyjaciele Królika w listopadzie: 

• modlą się za tych, którzy odeszli do wieczności; 

• przypominają sobie znaczenie symboli narodowych Polski; 

• śpiewają hymn narodowy przyjmując właściwą postawę; 

• poznają charakterystyczne miejsca i budowle w Warszawie; 

• liczą na konkretach w zakresie 7; 

• poznają legendę o powstaniu Warszawy „Wars i Sawa”. 

• poznają sławnych Polaków i ich dzieła; 

• doskonalą umiejętność wycinania; 

• poznają sposoby spędzania wolnego czasu, 

• czytają globalnie wyraz „ekran”, 

• przypominają zasady obowiązujące w kinie i teatrze; 

• poznają budowę piosenki, 

• kształtują poczucie rytmu w trakcie zabaw rytmicznych; 

• poznają zainteresowania kolegów i koleżanek; 

• poznają i pogłębiają wiadomości o pszczołach; 

• poznają głoskę „e” i „u” w nagłosie; 

• poznają liczbę „3”; 

• porównują liczebność zbiorów; 

• poznają różne dziedziny i dyscypliny sportowe. 

 

Piosenka „Nasz dom, nasz kraj” 

 

Hen daleko wielkie góry, słone oceany, 

a na rogu mej ulicy złocą się kasztany. 

A na łąkach krówki muczą sobie muuuu…, 

że bociany znów za rok powrócą tu. 

 

 

 

 



Ref; Gdzie krąży orzeł wśród obłoków, 

gdzie miło zakwita się bzom, 

gdzie kolorowe pory roku, 

tam właśnie nasz dom. 

Tu krąży orzeł wśród obłoków 

i wonny przechadza się maj, 

tu w szumie drzew odnajdziesz spokój, 

tu właśnie nasz kraj. 

 

I te plaże bursztynowe i te barwne wrześnie, 

i te sady, gdzie pod gruszą plotkują czereśnie, 

że wiewiórka dała nurka w chłodny cień, 

i że jutro uśmiechnięty wstanie dzień. 

 

 

 

Wiersz „Polska – mój dom” 

Właśnie tutaj jest twoja ulica, 

Mama, dom, przedszkole oraz pies. 

Miasto, wioska, kolega, dzielnica, 

A to wszystko to Polska jest! 

 

Bo tu Twoja rodzina mieszka 

Od Bałtyku po szczyty Tatr. 

Tu jest Polska, ojczysta kraina. 

Biały orzeł jej strzeże od lat! 

 

Morze, góry, jeziora i lasy, 

Pola zbóż kołysze lekki wiatr. 

Zwiedzaj Polskę, wyruszaj na trasy. 

I jej legend poznawaj świat. 

 

Polska, Polska! – kibicuj z innymi, 

Wtedy gdy drużyna twoja gra. 

Potem w stroju biało – czerwonym 

Wspólnie z nimi odśpiewaj hymn! 

 

 

 

 



 

Przyjaciel Tygryska w listopadzie: 

 

• wymienia nazwy zwierząt zamieszkujących polskie lasy, zna 

zwyczaje dzikich zwierząt, prowadzi obserwację przyrodniczą, zna 

ideę i cele ochrony przyrody, zna tryb życia i zwyczaje wiewiórki, 

wymienia rodzaje pokrycia ciała zwierząt, wskazuje zwierzęta 

zmieniające umaszczenie przed zimą, wypowiada się na temat trybu 

życia niektórych gatunków ptaków, przygotowuje karmę dla ptaków; 

• rozpoznaje literę „t” wielką i małą, podejmuje próby 

czytania sylab i wyrazów z poznanych liter; 

• odgrywa scenki rodzajowe w teatrze cieni; 

• wykazuje się zrozumieniem ludowych przysłów, ćwiczy 

narządy mowy; 

• liczy, posługując się liczebnikami porządkowymi; 

• zna różnych przedstawicieli rodziny jastrzębiowatych; 

• zna legendy polskie, zna i nazywa symbole narodowe, 

wskazuje polską flagę, zna sławnych Polaków, wykazuje 

zainteresowanie mapą, zna dobra naturalne Polski, zna przyrodnicze 

symbole Polski, zna wytwory polskiej sztuki ludowej, wyjaśnia 

pojęcie ojczyzny, wymienia sposoby poznawania swojego rodzimego 

kraju, zna legendę o powstaniu Krakowa i opowiada jej treść, zna 

państwa w Europie, ma podstawową wiedzę na temat wybranych 

krajów Europy; 

• słucha utworów muzyki klasycznej, poznaje układ taneczny 

do poloneza; 

• rozpoznaje i nazywa literę „l” wielką i małą, układa wyrazy z 

liter, odczytuje nazwy miast; 

 



• rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „u”, wyróżnia 

obrazki, których nazwy rozpoczynają się tą głoską, wyróżnia głoskę 

„u” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie wyrazów i przyporządkowuje ją 

do odpowiedniego schematu, czyta proste sylaby z wykorzystaniem 

liter: „t”, „m”, „u” przelicza litery w nazwach miejscowości, 

wyjaśnia, dlaczego piszemy je wielką literą, przyporządkowuje 

nazwy miast odpowiadającym im miejscom na mapie;  

• zna melodię hymnu narodowego, utrwala znajomość barw 

narodowych, tworzy kącik patriotyczny o Polsce; 

• przelicza elementy zbioru, posługując się liczebnikami 

głównymi w zakresie 1–6, dodaje i odejmuje elementy zbioru, 

podając wynik działania; 

• określa zmiany, jakie zachodzą w wyglądzie dzieci i w nich 

samych, opisuje wygląd współczesnego i dawnego miasta, wymienia 

różnice i podobieństwa; 

• poznaje legendę hejnału mariackiego, ogląda obrazy królów 

polskich, wyróżnia insygnia władzy – jabłko, koronę, berło, zna 

najpopularniejsze zamki w Polsce; 

• naśladuje sposób powitania królów, używając określeń: 

najjaśniejszy panie, wielmożny królu; 

• wyróżnia głoski w nagłosie, prawidłowo artykułuje głoskę „k”, 

dobiera obrazki, których nazwy rozpoczynają się głoską „k”, 

wykonuje ćwiczenia ortofoniczne, wypowiadając się poprawnie pod 

względem gramatycznym, słownikowym, logicznym, wykonuje 

ćwiczenia artykulacyjne; 

• rozpoznaje i nazywa wielką i małą literę „k”, podejmuje 

próby czytania sylab z poznanych liter, podejmuje próby czytania 

krótkich tekstów z poznanych liter; 

 



• zna urządzenia techniczne wykorzystywane w codziennym 

życiu używane dawniej i obecnie, określa ich rolę; 

• wskazuje cyfrę 7 wśród innych cyfr, wskazuje liczbę 

elementów zbioru odzwierciedla ich liczbę na liczydełkach, oznacza 

ją za pomocą cyfry 7, przelicza i dopełnia zbiory, dodaje i odejmuje  

w zakresie siedmiu, nazywa i określa liczbę figur w określonym 

kształcie. 

 

„Co to jest Niepodległość” 

1. Kiedyś Rosja, Austria i Prusy  

Na Polskę mieli chytre zakusy  

Niestety w końcu im się udało  

I zagrabili Polskę całą 

 

2. Przez długie 123 lata  

Nie było nas na mapie świata 

 I jak to czasem mówią dorośli  

Wtedy nie było niepodległości 

Ref. Co to jest niepodległość  

Teraz wiem już na pewno  

Każde dziecko dziś woła  

To polski dom, polska szkoła  

Co to jest niepodległość  

Teraz wiem już na pewno 

 

3. Zaraz po I wojnie światowej  

Powstały piękne mapy już nowe  

Tak właśnie nasza historia biegła  

Że Polska dzisiaj jest niepodległa 

 

Ref. Co to jest niepodległość  

Teraz wiem już na pewno  

Każde dziecko dziś woła  

To polski dom, polska szkoła  

 

 

 

 



Co to jest niepodległość  

Teraz wiem już na pewno 

 

4. Jedenasty listopada 1918 

Zapamiętamy już na zawsze  

Jedenasty listopada 1918  

Zapamiętamy już na zawsze 

Ref. Co to jest niepodległość  

Teraz wiem już na pewno  

Każde dziecko dziś woła  

To polski dom, polska szkoła  

Co to jest niepodległość  

Teraz wiem już na pewno 

 

 

Czego Ci życzyć Nasza Ojczyzno  

Jak się dziś miewasz  

Nasza Ojczyzno? 

O Ciebie trzeba codziennie dbać 

Bronić twych granic,  

Kochać, szanować, 

Ale się nie martw,  

Przecież masz nas. 

 

Czego Ci życzyć  

Nasza Ojczyzno? 

W dniu Twego święta 

Ważnego tak. 

Błogosławieństwa Bożego, 

Radosnych ludzi, 

Szczęścia, pokoju, 

Z serca życzymy, 

Aż tchu nam brak. 

 

 

Niech Ci się wiedzie 

Nasza Ojczyzno, 

Wznoś się wysoko 

W górę jak ptak. 

Rozwijaj skrzydła, 

Rozkwitaj Polsko  

Jak najpiękniejszy  

W Ogrodzie kwiat. 

 

My Cię kochamy  

Nasza Ojczyzno  

Serce z miłości  

Aż pęka w szwach. 

Ty jesteś domem  

Naszym bezpiecznym  

Życzymy Tobie 

Tysiąc lat 

 

 

 



 

 

 


