
 
 
Ogłoszenia przedszkolne 
 
5.11 (wt.) g. 8.45 wyjazd na Cmentarz Św. Rocha 

                 g.10.50 Teatrzyk pt. „Cudaczek Wyśmiewaczek  

i Marysia Okropnisia” 

8.11 (pt.) o g.11.11 Śpiew Mazurka Dąbrowskiego                    

w ramach akcji „Szkoła do hymnu” 

12.11 (wt.) 10.45 Akademia z okazji Święta Niepodległości 

14.11 (cz.) od g.15.45 ŚWIĘTO PATRONALNE 

PRZEDSZKOLA, kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa  

15.45  Prezentacja wierszy o bł. Franciszce Siedliskiej    

w związku z ogłoszonym rodzinnym konkursem poetyckim: 

BŁOGOSŁAWIONA FRANCISZKA SIEDLISKA, PATRONKA 

PRZEDSZKOLA, RODZINNEGO OGNISKA  

16.00 EUCHARYSTIA w intencjach rodzin przedszkolaków 

oraz całej wspólnoty wychowawczej Przedszkola Sióstr 

Nazaretanek 

Po Mszy Św. wręczenie nagród uczestnikom konkursu 

plastycznego i poetyckiego 

poczęstunek w przedszkolu 

20.11 (śr.) Program artystyczny z okazji Święta Patronalnego 

przygotowany przez „Przyjaciół Tygryska” pt. „Miłość  

z Nazaretu”  
22.11 (pt.) „Ona, On jest inny a nie winny. Różnice genetyczne 

mające wpływ na komunikację” – spotkanie z p. Marią 

Berlińską 

28.11 (cz.) Akademia Małego Naukowca 

29.11 (pt.) g.15.00 Błogosławieństwo symboli adwentowych 

przyniesionych z domu. 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

NR 3. Listopad 2019 
 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



Drodzy Rodzice 
 

Czas płynie swoim rytmem, nie przyspieszysz ani nie 
opóźnisz… Wszystko ma w nim swoje miejsce. Również 
listopadowa wersja jesieni, tak różna od tej z października. 
Ale czy to powód, by poddawać się nostalgii i smutkowi?            
O nie! Przed nami dwa wielkie wydarzenia. Każde niosące ze 
sobą wiele radości i dumy. Pierwszym jest Święto 
Niepodległości. Kochani, jeśli nie my, rodzice, zaszczepimy          
w naszych dzieciach poczucie bycia Polakiem, to kto może to 
zrobić? Będzie na pewno wiele okazji, by mówić o Polsce w 
najbliższych dniach. Czy mamy w domu flagę państwową? Czy 
możemy ją wspólnie z dzieckiem wywiesić? Może to okazja, 
by wyjaśnić wydarzenia stojące za niepodległością… 

Drugim wydarzeniem jest Święto Patronalne 
przedszkola, wspomnienie bł. Franciszki Siedlskiej. 
Budowanie tożsamości dziecka dokonuje się również poprzez 
zakorzenianie go w autorytetach, gdzie znajdziemy lepszy, 
niż w osobie naszej Patronki?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja 

 



 

Przyjaciel Kłapouchego i Maleństwa  

w listopadzie: 

 
 dziękują Panu Bogu za swoją rodzinę, 

 pamiętają o zmarłych z najbliższej rodziny, 

 poznają ważne wydarzenia z życia bł. Franciszki Siedliskiej, 

 poznają zasady dbania o zwierzęta domowe, 

 poznają nazwy dorosłych i młodych zwierząt, 

 poznają sposoby dbania o higienę, 

 dowiadują się jak ubrać się odpowiednio do warunków 

atmosferycznych, 

występujących w danej porze roku (zapobieganie 

przegrzaniu i zmarznięciu). 

 poznają zdrową żywność, 

 próbują przezwyciężyć niechęć do nieznanych potraw, 

 poznają swoje prawa i obowiązki. 

Piosenka  

„Wojsko” 

Defilada, idzie wojsko, 

A za wojskiem kroczy tłum. 

Biją bębny, biją bębny, 

Biją bębny: bum, bum, bum. 

 

A jak ja już będę duży, 

To żołnierzem będę sam. 

Będę bębnił, będę bębnił, 

Będę bębnił: bam, bam, bam. 

 

Wiersz: 

 „Katechizm polskiego dziecka” 

Kto ty jesteś? 

Polak mały. 

Jaki znak twój? 

Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz? 

Między swemi. 

W jakim kraju? 

W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia? 

Mą Ojczyzną. 

Czym zdobyta? 

Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz? 

Kocham szczerze. 

A w co wierzysz? 

W Polskę wierzę. 

Coś ty dla niej? 

Wdzięczne dziecię. 

Coś jej winien? 

Oddać życie. 

 

 

 

 



 

Przyjaciele Kubusia Puchatka listopadzie: 
- wiedzą, dlaczego obchodzimy dzień wszystkich świętych,  

- poznają kilku polskich świętych, 

- potrafią wymienić członków swojej rodziny ,  

- modlą się za swoich rodziców w czasie modlitwy spontanicznej, 

- potrafią przygotować niespodziankę dla rodziców, 

- przepraszają  za niewłaściwe zachowanie, 

- odwiedzają  groby zmarłych i wiedzą jak zachowywać się na 

cmentarzu, 

- poznają  zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią  

i występujące zjawiska atmosferyczne, np.: padający deszcz, mgła, 

obniżająca się temperatura, skracający się dzień, 

- poznają Godło, flagę i hymn Polski, 

- poznają sposoby dbania o higienę poprzez: codzienne mycie całego 

ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie            

w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu  

-utrwalają  sposób ubierania się odpowiednio do warunków 

atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie 

przegrzaniu i zmarznięciu),  

- poznają swoje obowiązki jako przedszkolaka, 

-poznają bezpieczne korzystanie z wybranych 

urządzeńtechnicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarzacza 

płyt kompaktowych,   

w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania 

techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub 

komórkowego, komputera)  współczesne środki łączności: radio, 

telewizja, 

- dbają o codzienną higienę. wie, jak należy zdrowo się odżywiać. 

 

Wiersz 

Niepodległość  
I. A całej Polsce brzmi Mazurek  

Dzisiaj radość, kanonada  

Dziś witamy Niepodległość 

11 listopada 

 

II. Uroczyście biją dzwony, 

W mieście flagi rozwinięto  

I me serce się raduję, że  

Obchodzę Polski święto  

 



 

III. Chociaż jestem mały, Czuję dumę z tego, 

Że w godle – w koronie- Mam orła białego  

 

Moja rodzina i ja 

Moja rodzina jest wspaniała, 

Uśmiecha się od samego rana. 

Z babcią i dziadkiem wakacje spędzamy 

I dużo czasu dla siebie mamy. 

 

Z mamą i tatą na rowerach jeździmy 

I dobrze się przy tym bawimy. 

Z bratem też często w piłkę gramy 

I dużo goli sobie strzelamy. 

 

Gdy rodzice z pracy wracają, 

Chętnie nam w lekcjach pomagają, 

Bo rodzina to jest skarb, 

Bogactw prawdziwy dar 

 

 

Piosenka Dom  

1. Ciuchcia na dworcu czeka 

dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj. 

Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 

na pewno w drodze spotka Nas. 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem 

Dziewczynką fajną i chłopakiem 

Kochamy Polskę z całych sił, 

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe 

gdzie góry i górale są. 

Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel 

obok Wawelu mieszkał smok. Ref. Jesteśmy…. 

 

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa  

bo tu stolica Polski jest . 

Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek  

i wiele innych pięknych miejsc. 

 

 

 

 



Przyjaciel Królika w listopadzie poznają: 

 
 Wdrażanie do uważnego odbioru opowiadań, wierszy, 

piosenek  z repertuaru dziecięcego oraz utworów  

muzyki klasycznej.  

 Przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie 

konieczności przyjmowania leków i zastrzyków.  

 Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne         

i innych (np. zażywanie lekarstw wyłącznie pod opieką 

dorosłego).  

 Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie 

odpowiedniej diety,  ruchu i higieny osobistej.  

 Uświadomienie roli ciekawego hobby w życiu człowieka.            

 Wskazanie twórczych sposobów spędzania wolnego.  

 Zapoznanie z obrazem graficznym głosek m, t oraz 

wyrazami podstawowymi: mama, tata. 

 Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy 

sylabowej i fonemowej. 

 Rozwijanie sprawności małej motoryki, kreślenie 

szlaczków   literopodobnych i liter po śladzie.  

 Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów 

artykulacyjnych  i oddechowych.  

 Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw 

logicznych,  słownych i gier planszowych.  

 Kształtowanie pojęcia stałości liczby. 

 Badanie właściwości figur geometrycznych podczas 

składania origami i układania tangramów.  

 Kształtowanie poczucia rytmu poprzez różnorodne formy                            

aktywności muzyczno-ruchowej.  

 
 



ZŁA POGODA  

 

Zła pogoda, kapie woda, 

 kapie z nieba, kap, kap, kap.  

A w kaloszach do przedszkola  

idą dzieci, chlap, chlap, chlap!  

 

Kap, kap, kap, kap, 

 kap kap, idą dzieci,  

chlap, chlap, chlap!  

Kap, kap, kap,  

kap, kap kap, idą dzieci,  

chlap, chlap, chlap! 

 

KIEDY PADA 

 

A kiedy tak pada i pada 

Ogromnie jestem rada 

I kalosze wkładam  bardzo duże , 

Żeby wchodzić w największe kałuże, 

I żeby mącić, miesi błota rozpryśnięte 

I być kaczką 

Albo okrętem 

 

A niech spadnie ulewa, 

Niech roztańczą się drzewa 

To pofrunę nad lasem, nad polem, 

Po czerwonym 

Ulubionym 

Parasolem. 

 

 

 

 

 

 



Przyjaciele Tygryska w listopadzie: 

 
• liczą w podanym zakresie, szeregują domki według 

wielkości 

• dzielą słowa na głoski; sylaby 

• biorą aktywny udział w przedstawieniach z okazji 

Święta Niepodległości oraz Dnia Patronki Przedszkola 

bł. Franciszki Siedliskiej 

• wskazują, rozpoznają i nazywają poznane litery 

• segregują przedmioty według podanych cech 

• tworzą proste rytmy i je kontynuują 

• rozpoznają i nazywają zapisy cyfrowe liczb: 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

• aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach gimnastycznych 

• śpiewają piosenki 

• reagują odpowiednimi ruchami na sygnały – słowne 

 i muzyczne 

• wypełniają rysunek lampy wybranym materiałem 

• znają historie powstania świecy, różnego rodzaju lamp 

• wypowiadają się całymi zdaniami 

• wymieniają zwyczaje psów i kotów 

• mówią wyraźnie 

• wykonują papierowy domek 

• rozpoznają i nazywają wybrane urządzenia 

elektryczne, określają ich zastosowanie 

• wiedzą, że trójkąt ma trzy boki i trzy wierzchołki 

• rozpoznają i nazywają figury: trójkąt, kwadrat, 

prostokąt, koło 

• stosują znaki: =, >, <, 

• tańczą określone tańce 

• wymieniają  swoje prawa; ilustrują wybrane prawo 

dziecka 

• wyjaśniają,  co to jest przewodnictwo cieplne; podają 

wybrane materiały przewodzące ciepło 



• wiedzą, że 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy 

Dzień Praw Dziecka 

• potrafią wyjaśnić na czym polega zdrowy styl życia 

• wykonują proste potrawy; przestrzegają  zasad 

higieny podczas wykonywania kanapek 

• zdają sobie sprawę z tego,  czego nie powinno robić, co 

jest niebezpieczne 

• rozumieją potrzebę kontaktu z lekarzem w razie 

choroby 

• wypowiadają  się na temat opowiadania; wiersza 

• rozpoznają i nazywają  wybrane dinozaury 

• układają schematy i modele określonych słów 

• stosują określenia dotyczące położenia przedmiotów                

w przestrzeni 

• wymieniają produkty powstałe z chemicznej obróbki 

węgla 

 

WIERSZ 

„ Małe cuda” 
 

To nieprawda, że dorośli najmądrzejsi są pod słońcem, 

Bo kto uczy ich radości? Małe, roześmiane brzdące! 

Tak wspaniale być maluchem, biegać boso, liczyć mrówki,  

koniec tęczy mieć za uchem, łowić ryby na sznurówki! 

 

 

Wszystkie dzieci są ciekawe, chcą znać pismo i cyferki,  

badać to, co piszczy w trawie, wiedzieć, czemu słoń jest wielki. 

Gdy się dziecku coś nie uda i popada w tarapaty, 

Wspieraj je, a sprawisz cuda, 

Nie krzycz głośniej od armaty! 

 

Dzieci lubią być słuchane, kiedy mówią coś z powagą, 

a gdy czasem chcą być same, mają też do tego prawo. 

Nikt nie może szturchać dziecka, straszyć klapsem albo pasem,  

Śmiać się, gdy mu leci łezka, lub nazywać go głuptasem! 



 

 

Czasem dzieci są marudne, płaczą z żalu lub ze złości,  

są samotne, śpiące, brudne, ale zawsze chcą miłości! 

Gdy się duzi bawią z dziećmi w śmichy- chichy, w poczytajki, 

świat jest piękny i bezpieczny, lepszy od zmyślonej bajki. 

 
 Piosenka 

„Maluję wielki dom” 

 
Maluję wielki dom. Ściany ma, okna 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. 

 

 Nad domem słońce lśni, ptaki dwa lecą gdzieś nad chmurami. 

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

 

Za domem rośnie las, pośród drzew idzie jeż i sarenka. 

Babcia koszyków grzybów ma, a w ogródku: mama i ja! Ref… 

 

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

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

 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

Pozytywna Dyscyplina – złote myśli 

„Dzięki mądrości, cierpliwości i miłości, może powstać taki dom, w 

którym twoje dziecko będzie się czuło bezpiecznie, pewnie, będzie 

czuło, że może dorastać i się uczyć, gdzie będzie czuć się 

odpowiedzialną, pełną szacunku, możliwości i zdolności osobą i gdzie 

ty odnajdziesz radość w roli rodzica.” 

„ Czy nie lepiej byłoby rozpocząć przygodę z rodzicielstwem, mając 

kilka pomysłów na to, dokąd chce się dojść, co chce się osiągnąć?” 

 

 



 

Ku refleksji… 

 

Możliwe, że jeśli małe zdenerwowane dziewczynki 

byłyby wysłuchane, zamiast uciszane, nie byłoby tak wielu 

zranionych kobiet zmagających się ze zrozumieniem  

i pokochaniem samych siebie 

 

Możliwe, że jeśli zapłakani mali chłopcy byliby pocieszani  

zamiast zawstydzani, nie byłoby tak wielu gniewnych mężczyzn, 

zmagających się z wyrażaniem emocji i współczuciem. 

 

I vice versa 

Możliwe, ze jeśli dziecięce emocje byłyby zrozumiane   

zamiast karane, nie byłoby tak wielu zamkniętych w sobie  

dorosłych ludzi, zmagających się z relacjami  

i zrozumieniem samych siebie. 

 

Dzieci potrzebują odczuć wszystkie swoje emocje  

bez strachu przed odrzuceniem, aby dojrzeć  

w zgodzie z samym sobą. 

 

Bycie twardym wobec dzieci, nie powoduje,  

że są silniejsze. Ludzie stają się silniejsi  

dzięki współczuciu i zrozumieniu. 

 

Niezależnie od płci czy wieku. 

                                                              Leila Schott 
/././././././././././././././././././././././././/././././././././././././././././ 

Pozytywna Dyscyplina – złote myśli 

„Każda rodzina, tak jak każde dziecko, jest inna. (…) Ostatecznie 

jednak to, co się liczy, to relacja, jaką budujesz ze swoim 

dzieckiem i twoje zaangażowanie w pełne szacunku i efektowne 

rodzicielstwo.” 

„Bez względu na kształt twojej rodziny, pamiętaj, że będzie ona 

taka, jaką odważysz się stworzyć.” 

„ Życie z aktywnym małym dzieckiem może sprawiać, że czujesz się 

jak w pędzącym pociągu, nad którym nikt nie ma kontroli.” 


