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Za nami listopad. O tym co poszczególne grupy robiły w tym miesiącu przeczytacie Państwo w naszej gazetce. Zapraszamy do 

lektury  

Tematy zajęć z podziałem na grupy: 

Przedszkolaki: 
Na listopadowych zajęciach przedszkolaki poznawały pojęcia 

zwiazane ze świętem Niepodległości;  mapę polski, kolory flagi 

narodowej. Wykonywały małe flagi, wpólnie kolorowały. 

Rozmawialiśmy o jesieni oraz o jesiennych skarbach, 

kolorowych liściach, omawialiśmy cechy związane z tą porą 

roku. Dzieci miały zabawy rytmiczne związane z jesienną 

tematyką, poszerzaliśmy słownictwo. Na ostatnich zajęciach 

dzieci poznały tradycję Andrzejek, uczestniczyły w zabawach 

andrzejkowych; lały wosk, układały buty oraz mogły zobaczyć 

wiele innych wróżb. Przedszkolaki przygotowują się również do 

grudniowego koncertu kolęd uczą się słów oraz melodii kolęd. 

                                      

                                                                               

Muzyka. Grupy średnia i podstawowa starsza: 

Na listopadowych zajęciach słuchaliśmy Hymnu Narodowego, 

słuchaliśmy piosenki „Jesienny deszcz” . Dzieci poznały gamę 

C-dur przygotowywaliśmy sie do koncertu kolęd, śpiewaliśmy 

kolędy. Dzieci rozpoczęły swoją przygodę z cymbałkami .  

 
 

Grupa Podstawowa Starsza 

Wiedza o Polsce:  

Listopad upłynął pod znakiem polskiego Święta Niepodległości, 

poznawaniu kolejnych legend (tym razem o Smoku Wawelskim) 

i dyskutowaniu o nadchodzącej zimie oraz związanych z nią 

ważnymi datami w naszym kalendarzu. Największą atrakcją 

miesiąca było jednak wspólne  świętowanie Andrzejek. Nie 

zabrakło tradycyjnego lania wosku, wróżb oraz zabaw. 

 

 
 

Grupa Podstawowa Młodsza 

Tematy omawiane w tym miesiącu: Święto 

Niepodległości, w kuchni, alfabet, Andrzejki. 
Pierwszą sobotę listopada rozpoczęliśmy świętując Narodowy 

Dzień Niepodległości. Dzieci poznały symbole narodowe: godło, 

flagę i hymn oraz uczyły się jak poprawnie  należy zachować się 

w czasie śpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Wspomniana 

została  historia Polski z tamtego okresu i 

wielka bohaterskość naszych żołnierzy. Dzieci nauczyły  się 

wygrywać marsza na instrumentach. W kolejnym 

tygodniu  eksperymentowaliśmy w kuchni. Najpierw 

odgadywaliśmy owoce za pomocą zmysłów, a następnie dzieci 

samodzielnie przyrządziły sałatkę owocową. Bawiliśmy się 

techniką drama w restaurację. Dzieci wcieliły się w 

następujące role: kucharza, kelnerów, pomocników kuchennych 

i gości restauracyjnych. Ćwiczyliśmy  nabyte słownictwo i 

zwroty grzecznościowe. Było bardzo sympatycznie i smacznie. 

Kolejna sobota - kolejne wyzwania. Tym razem poznaliśmy 

polski alfabet. Były zabawy i quizy nawiązujące do tematu. W 

drugiej części zajęć skupiliśmy się na ćwiczeniach 

oddechowych wspierających proces mówienia. Z racji tego, że 

cześć dzieci nie opanowała jeszcze w pełni prawidłowej wymowy 

najtrudniejszych głosek, opracowałam zestawy ćwiczeń 

usprawniających pracę mięśni języka i prawidłowy oddech. 

Stopniowo będziemy przechodzili do trudniejszych ćwiczeń. 

Listopad kończymy świętując Andrzejki. Tego dnia nie mogło 

zabraknąć lania wosku przez ucho od klucza i innych wróżb 

andrzejkowych. Podczas naszych zajęć pracujemy z 

podręcznikiem i ćwiczeniami, wykonujemy prace plastyczne, 

bawimy się wspólnie chustą animacyjną Klanzy, śpiewamy 

piosenki oraz ćwiczymy kolędy. 

 

 Grupa Podstawowa Starsza  

J. polski: 
W listopadzie uczniowie poznali i przede wszystkim ćwiczyli 

pisanie literek: h, ł, n, p.  

W związku z obchodami Święta Niepodległości w Polsce, każdy 

uczeń wykonał własną flagę Polski. Mówiliśmy również o ptakach 

i dowiedzieliśmy się kim jest ornitolog, czym się zajmuje a 

także, które ptaki odlatują, a które zostają na zimę. Tematem 

przedostatnich zajęć był teatr i w związku z tym oglądaliśmy 

przez internet przedstawienie o „Smoku Wawelskim” i 

uczniowie robili własne pacynki oraz mini teatrzyk. Koniec 

listopada to Andrzejki a w związku z tym z „przymrużeniem 

oka” były wróżby i lanie wosku. 

 

 



                             Polska Szkoła Weekendowa            

Listopad 2015 

  

 

                                                                                                                                                       

 

Grupa zaawansowana, j.polski  
W listopadzie dzieci czytaliśmy tekst: “Lew, czarownica i stara 

szafa” C. S. Lewisa. Ustalaliśmy granicę miedzy światem 

rzeczywistym a Narnią. Zostały wprowadzone pojęcia: świat 

przedstawiony i wyobrażenie literackie. Wspólnie czytaliśmy 

ze zrozumieniem-fragment “Milośniczka książek” Roalda 

Dahl’a.  Tworzyliśmy listę “Książkowy Hit Wszechczasów”. Co 

się kryje w sercu na dnie? Kto przeczyta ten odgadnie.” 

Uczniowie czytali i odgadywali zagadki. Wyjaśnienie pojęć: 

zazdrość, odwaga, radość... „Wielka księga uczuć. Radość” G. 

Kasdepke. Uczniowie zapoznali się z tradycją wróżb 

andrzejkowych i  ich historią. Redagowali zaproszenia, 

omawialiśmy elementy składające się na utworzenie kompletnej 

informacji na zaproszeniu.  

 

Wiedza o Polsce 
 Listopad upłynął na świętowaniu polskiego Święta 

Niepodległości oraz dyskutowaniu o naszych "małych" i 

"dużych" ojczyznach. Te trudne tematy ułatwialy nam rozgryźć 

pomoce multimedialne dostępne na stronie Muzeum J. 

Piłsudskiego w Sulejówku (http://www.mieszkancyspod11.pl/). 

Pod koniec miesiąca zanurzyliśmy sie ponownie w początki 

ludzkiej cywilizacji i zawitaliśmy do Egiptu. Zapoznaliśmy się z 

sposobem funkcjonowania państwa faraonów oraz poznaliśmy 

jednego z najbardziej znanych - Tutenchamona.  Lekcję 

uzupełniły fragmenty filmu dokumentalnego o starożytnym 

Egipcie. 

 

Muzyka 
W listopadzie poznalismy postać oraz twórczość Ignacego 

Jana Paderewskiego www.paderewski.tarnow.pl (centrum 

I.J.Paderewskiego) Wiemy, że nie tylko był wspaniałym 

muzykiem i kompozytorem, ale również zasłużonym politykiem. 

Poznaliśmy instrumenty perkusyjne niemelodyczne i 

melodyczne. Słuchaliśmy „Tańca z szablami” Arama 

Chaczaturiana. Przygotowując sie do konceru kolęd poznaliśmy 

gamę C-dur i gralismy na cymbałkch. 

 

 
 

                              
 
 

                                

                  
 

Grupa średnia 

J. polski 
Tematy omawiane w listopadzie: Dzień Niepodległości, 

przyjaciel kto to taki, poznajemy lekturę „Kubuś Puchatek”, 

zabawy andrzejkowe. Dzieci poznały Hymn Nardowy oraz w 

jakich okolicznościach jest grany i jak powinniśmy zachowywać 

się podczas słuchania hymnu. Odczytaliśmy wspólnie tekst 

Mazurka. Dzieci poznały wyrazy z literką „h”. Dzieci opisywały 

swojego przyjaciela, uczyły się budowy krótkich wypowiedzi, 

rysowały portret swojego przyjaciela. Poznawały literkę „ó”. 

Przeczytaliśmy fragment lektury „Kubuś Puchatek” dzieci 

opisywały bohaterów. Poznawaliśmy zabawy andrzejkowe, 

dzieci utrwalały pisownię wyrazów z „rz, „ó”, „ch” poprzez 

zabawę.  

 

Wiedza o Polsce Na pierwszych, listopadowych zajęciach 

mówiliśmy o Święcie Niepodległości, Józefie Piłsudskim oraz 

polskich symbolach narodowych. Na kolejnych lekcjach dzieci 

uczyły się o powstaniu państwa polskiego, dawnych stolicach 

Polski a także przygotowywaliśmy mapę, na której uczniowie 

zaznaczali regiony Polski. 

Nie zabrakło również baśni i legend polskich: „O Lechu, Czechu 

i Rusie”, „Złota kaczka” oraz „Szklana góra”.  

 

 

 

 

 

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres szkoły       

pwskleks@gmail.com 
 

 

http://www.mieszkancyspod11.pl/
http://www.paderewski.tarnow.pl/

