LISTOPAD
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
1.Polska-moja ojczyzna
2.Mali artyści
3.Już blisko zima-ubieramy się ciepło
4.Na poczcie
Wiersz: „Kto ty jesteś? Polak mały...”
— Kto ty jesteś? Polak mały.
— Jaki znak twój? Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz? Między swymi.
— 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!
Hymn Polski
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy.
Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy.
Ref.: Marsz, marsz Dąbrowski...

Piosenka: „Moja wesoła rodzinka”
My rodzinę dobrą mamy zawsze razem się trzymamy.
I choć czasem czas nas goni, my jak palce jednej dłoni.
Ref. Mama, tata, siostra, brat i ja-to mój mały świat.
Dużo słońca, czasem grad, to wesoły jest Mój świat.
Mama zawsze kocha czule, ja do mamy się przytulę.
Tata kocha lecz inaczej, uspokaja kiedy płacze.
Ref. Mama, tata..............
Gdy napsocę i nabroję, siedzę w kącie, bo się boję.
Tata skarci, pożałuje, a mamusia pocałuje.
Ref. Mama, tata............
Kiedy nie ma taty, mamy, wszyscy sobie pomagamy.
I choć sprzątać nie ma komu, jest wesoło w naszym domu.
Ref. Mama, tata.........

Piosenka: „Pan Listopad”
Pan Listopad gra na basie dylu, dylu, dyl.
Na jesiennym graniu zna się, trawką dotknął strun.
Ref.: Wesoło gra muzyka, pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka tańcz, gdy chcesz.
Pan Listopad gra na bębnie bara, bara, bum.
Z deszczem puka równo, pięknie koncert daje mu.
Ref.; Wesoło gra muzyka…
Pan Listopad gra na flecie fiju, fiju, fiu.
Z liści złotych ma berecik, a kubraczek z nut.
Ref.: Wesoło gra muzyka…
Piosenka: "Kolorowy deszcz"
1. Gdy na dworze pada deszcz, kiedy wszystko szare jest,
wyjmij kredki i narysuj to co tylko chcesz.
Ref.: Na niebiesko, fioletowo, żółto i różowo.
Na zielono, na czerwono i pomarańczowo.
Chociaż pada szary deszcz, kredki z deszczu śmieją się.
Każda kredka ostrzy nosek i rysować chce.
Kolorowy pada deszcz, kolorowy szczeka pies,
i parasol kolorowy rysujemy też.
Piosenka: „Listonosz”
1. Jedzie listonosz na rowerze.
Wielką torbę zawsze wiezie.
Cóż takiego w środku ma?
Nawet się nie śniło wam!
Ref.: Listy zwykłe, polecone i przesyłek różnych sto,
i kartki pocztowe piękne, kolorowe.
O już idzie, dzwoni dzwonkiem
dzyń! dzyń! dzyń! dzyń! dzyń! dzyń!
2. Czy świeci słońce, czy deszcz pada
on na rower co dzień wsiada
i nieważne – mróz czy grad
rozwieźć trzeba tak czy tak.
Ref.: Listy zwykłe, polecone…..
3. Ludzie z daleka mu machają,
czasem z okiem wyglądają.
Bo tak bardzo lubią,
gdy pan listonosz daje im.
Ref.: Listy zwykłe, polecone…..

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI
CZTEROLETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wyjaśnienie symboli narodowych i ich znaczenia (godło, barwy, hymn).
Rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju z wykorzystaniem obrazów, albumów,
filmów.
Poznanie legend o powstaniu państwa polskiego. (Udział w teatrzykach. Słuchanie utworów
literackich).
Przygotowanie dzieci do świętowania różnych uroczystości państwowych.
Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną
polszczyzną.
Dostrzeganie piękna i wartości polskiej tradycji, kultury, nauki i sztuki.
Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie
guzików.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań
wierzchnich.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą
pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania
zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie
nazw zaczynających się taką samą sylabą.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, ich
roli w życiu społecznym.

W listopadzie obchodzimy następujące święta:
Święto Postaci z Bajek 05.11.2018
Narodowe Święto Niepodległości - Rekord dla niepodległej 09.11.2018,
godz.11.11
Światowy Dzień Pluszowego Misia 23.11.2018
Andrzejki – zabawa integracyjna 29.11.2018

