
LIST DO RODZICÓW LISTOPAD 

I Temat tygodnia: Mała i duża ojczyzna 

Tematy dni: Moja mała ojczyzna; Mój dom; Mieszkam w mieście; Mieszkam na wsi; Biało-

czerwoni 

Drodzy Rodzice, 

w minionym tygodniu poznaliśmy mapę Polski i Europy oraz globus. Podzieliliśmy się 

nawzajem wiedzą i doświadczeniem na temat polskich krajobrazów. Nauczyliśmy się, jak 

zaznaczone są na mapie góry i morze. Rozmawialiśmy o różnych domach, w których 

mieszkają ludzie – nauczyliśmy się znajdować między nimi podobieństwa i różnice. 

Zbudowaliśmy makietę miasta.  

Poznaliśmy literę m, M, jak mama. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę m na początku, w 

środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzieliśmy, jak się pisze nową literę – małą i 

wielką. Poznaliśmy liczbę 4, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 4. Odpowiadaliśmy na 

pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element. Wysłuchaliśmy wiersza 

M. Strzałkowskiej pt. „Polska” i rozmawialiśmy na temat jego treści i naszych refleksji z nim 

związanych.  

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: 

• Poznanie historii domu (mieszkania), w którym żyjemy. Oglądanie zdjęć, jak wyglądał 

/-ło przed narodzeniem dziecka. Oglądanie starych rodzinnych fotografii.  

• Rozmowa o tym, jak w ciągu lat zmieniło się wyposażenie domów. 

• Wyszukiwanie w internecie mapy – odszukanie Polski, miejscowości, w której 

mieszkamy, naszej ulicy i domu. 

• Zabawy w wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy 

zaczynają się lub kończą głoską m. 

• Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek. 

 

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować: 

• przytulanki 

• kredek, ołówków 

• kawałków włóczki / tasiemki / wstążki 

• kasztanów 

• kawałków tkanin różnego rodzaju. 

 



II Temat tygodnia: W świecie wyobraźni 

Tematy dni: Czym jest wyobraźnia?; Nasze wspólne opowieści; O czym marzę?; Tworzymy 

muzykę; Dźwięki i obrazy 

Drodzy Rodzice, 

w minionym tygodniu bawiliśmy się wyobraźnią. Rozmawialiśmy o tym, czym jest wyobraźnia 

i jakie są jej możliwości. Wcielaliśmy się w ulubione postaci z bajek, bawiliśmy się w 

wyobrażenia zaproponowanych przez Nauczyciela sytuacji. Poznaliśmy literę t, T, jak tata. 

Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę t na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. 

Dowiedzieliśmy, jak się pisze nową literę – małą i wielką. Odczytywaliśmy wyrazy z 

poznanych liter: O, A, I, E, M, T. Poznaliśmy liczbę 5, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę 

5. Odpowiadaliśmy na pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element. 

Wysłuchaliśmy Walca Des-dur op. 64 nr 1, Fryderyka Chopina i rozmawialiśmy na temat 

naszych odczuć i wyobrażeń z nim związanych. Wysłuchaliśmy opowiadania ks. J. 

Twardowskiego pt. „Patyki i patyczki”. 

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: 

• Wymyślanie różnorodnych historyjek: śmiesznych, niesamowitych, kosmicznych, 

podwodnych itd. 

• Wykonanie pracy plastycznej z kleksa farby – wymyślanie, co przedstawia i tworzenie 

historyjki dla tej postaci / przedmiotu / miejsca. 

• Zabawy w wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy 

zaczynają się lub kończą głoską t. 

• Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek. 

 

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować: 

• mieszanki ziaren dla ptaków 

• rolek po papierze toaletowym 

• kredek, ołówków 

• farb plakatowych 

• orzechów, żołędzi. 

 

III Temat tygodnia: Przygotowania do zimy 

Tematy dni: Jesteśmy odpowiedzialni za przyrodę; Zimowe domy zwierząt; Ptaki przed 

zimą; Co słychać wokół nas?; Zapasy na zimę 



Drodzy Rodzice, 

w minionym tygodniu poznawaliśmy potrzeby ptaków związane z zimą. Dowiedzieliśmy się, 

jak możemy im pomóc przetrwać zimę. Zrobiliśmy karmniki. Dowiedzieliśmy się, czym są 

domki dla owadów. 

Poznaliśmy literę d, D, jak dom. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę d na początku, w środku i 

na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzieliśmy, jak się pisze nową literę – małą i wielką. 

Odczytywaliśmy wyrazy z poznanych liter: O, A, I, E, M, T, D. Poznaliśmy tropy zwierząt. 

 

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: 

• Poszukanie informacji na temat zmian w wyglądzie naszych domowych zwierzaków w 

związku z nadchodzącą zimą. 

• Wykonanie karmnika, dokarmianie ptaków. 

• Zabawy w wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy 

zaczynają się lub kończą głoską d. 

• Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek. 

 

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować: 

• różnych przedmiotów, w których można się przejrzeć 

• plasteliny 

• kredek, ołówków. 

 

IV Temat tygodnia: Nasze ciało 

Tematy dni: Nasze ciało; Nasze zmysły; Dbamy o higienę; Ruch to zdrowie; Chcę być 

zdrowy! 

Drodzy Rodzice, 

w minionym tygodniu rozmawialiśmy o emocjach. Dowiedzieliśmy się, jak są zbudowane 

płuca i do czego służą. Poznaliśmy pięć zmysłów, bawiliśmy się wykorzystując każdy z nich. 

Poznaliśmy literę y, jak ostatnia głoska w słowie lody. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę y w 

środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzieliśmy, jak się pisze nową literę . 

Odczytywaliśmy wyrazy z poznanych liter: O, A, I, E, M, T, D, Y. Poznaliśmy wiersz 

„Grzebień i szczotka” J. Brzechwy. Założyliśmy kącik tematyczny i bawiliśmy się we fryzjera. 

Przeprowadziliśmy zabawę badawczą dotyczącą mycia rąk z mydłem i bez mydła. 

Rozmawialiśmy o znaczeniu ruchu dla zdrowia.  

 



Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: 

• Oglądanie albumów z rysunkami budowy wewnętrznej człowieka. 

• Podjęcie systematycznej aktywności fizycznej. 

• Zabawy w wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, w nazwach których 

występuje głoska y. 

• Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek. 

 

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować: 

• kopert 

• starych gazet 

• kredek, ołówków 

• papieru pakowego. 
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Piosenki 

 

 
Litery M, m 
sł. Marcin Przewoźniak, muz. Jerzy 
Ostrowski 
Posłuchamy, zaśpiewamy, 
dziś literę M poznamy! (x2) 
Moja mama jest kochana! 
I dla mamy zrobię sama 
M w kwiatuszki i serduszka! 
Potem powiem jej do uszka: 
Mamo, mamo, uwierz mi 
Słowo „miłość” jest na M.(x2) 
 
 

 
Litery T, t 
sł. Marcin Przewoźniak, muz. Jerzy 
Ostrowski 
Posłuchamy, zaśpiewamy, 
dziś literę T poznamy!(x2) 
T rękawy ma króciutkie. 
Tańczy tango przez minutkę. 
Tata trąbi – tratatata! 
Tomek tupie – koniec świata! 
Trutututu! Trutu-tu! 
Nuty tańczą tam i tu! 
 
 
 

 
Litery D, d 
sł. Marcin Przewoźniak, muz. Jerzy 
Ostrowski 
Posłuchamy, zaśpiewamy, 
dziś literę D poznamy! (x2) 
Wyobraźcie sobie D, 
co ma okna, dach i drzwi. 
Dookoła rosną drzewa 
i deszcz drzewa te podlewa. 
Tak wygląda mój dom, gdy 
ja dołożę coś do D! 
 
 

 
Litery Y, y 
sł. Marcin Przewoźniak, muz. Jerzy 
Ostrowski 
Posłuchamy, zaśpiewamy, 
dziś literę Y poznamy! (x2) 
Czy śpiewamy, czy idziemy, 
czy stoimy, czy biegniemy, 
czy robimy komuś psoty, 
czy głaszczemy psy i koty… 
Ja i ty – to zawsze – My! 
A za nami idzie – Y! 
 

 
Liczba 4 
sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Jerzy 
Ostrowski 
 
Jeden, dwa, trzy, zapraszamy do zabawy! 
Jaką liczbę dziś poznamy? Kto ciekawy? 
(x2) 
Gdy żaglówka sobie płynie po jeziorze, 
w białym żaglu cyfrę CZTERY dostrzec 
możesz. 
Policz JEDEN-DWA-TRZY-CZTERY krzesła 
nogi, 
W blacie stołu zaś odnajdziesz CZTERY 
rogi. 
CZTERY pory roku, tak to się układa. 
Kot na CZTERY łapy ponoć zawsze spada.  
 
 
 

 
Liczba 5  
sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Jerzy 
Ostrowski 
 
Jeden, dwa, trzy, zapraszamy do zabawy! 
Jaką liczbę dziś poznamy? Kto ciekawy? 
(x2) 
Tak jak wędkarz rybę – złapmy ją na haczyk. 
W haku da się łatwo cyfrę PIĘĆ zobaczyć. 
Ile ramion ma rozgwiazda w oceanie? 
Przybij PIĄTKĘ, gdy odpowiesz na pytanie. 
JEDEN-DWA-TRZY-CZTERY-PIĘĆ jest 
palców dłoni. 
Płatków PIĘĆ ma śnieżnobiały kwiat jabłoni. 
 



 
W krainie figur 
sł. Agnieszka Filipkowska, 
muz. Anna Maria Huszcza 
 
Tu z wielokątów 
drewnianych – płot, 
Z kół i trójkątów – na płocie 
kot. 
A z jakich figur, kto mi 
podpowie, 
mogliby powstać mali 
ludkowie? 
 
Ref.: W krainie figur – 
wszystko jest proste. 
Tu z prostokątów powstają 
mosty. 
Słoneczne koło świeci na 
dachy, 
grzejąc trójkąty z czerwonej 
blachy. 
W domach z kwadratów 
okna otwarte, 
a prosta linia wyznacza 
parter. 
Koło to głowa, z trójkąta – 
dziób. 
Brzuch – z prostokąta 
najlepiej zrób. 
Trójkątne skrzydło, trójkątny 
ogon. 
Co to? Już wszyscy 
odgadnąć mogą! 
Dzyń, dzyń, czy słyszysz? 
Te koła dwa 
w dal cię poniosą. Wyprawa 
trwa! 
Dwa prostokąty tuż pod 
stopami 
Śmiało, pedałuj! Droga przed 
nami! 
 

 
Leśna muzyka 
sł. i muz. Adrianna 
Furmanik-Celejewska 
 
Kiedy już się z nami żegna 
kolorowa Pani Jesień, 
nasłuchuję różnych 
dźwięków, 
które grają cicho w lesie. 
Pan Listopad wyczaruje 
na polanie scenę z liści. 
Każde drzewo, każde 
zwierzę 
dziś swój utwór chce 
wymyślić. 
 
Ref.: Stuk, stuk, puk, puk, 
szu, szu, szu. 
Brzmi muzyka tam i tu. 
Ćwir, ćwir, kra, kra, tu, tu, tu. 
Brzmi muzyka leśnych nut. 
 
Pochrapuje borsuk, 
niedźwiedź, 
co zapadli w sen zimowy. 
Tupią sarny, stuka dzięcioł 
i wesoło kraczą wrony. 
Śpiewa wróbel, gil, sikorka, 
co na zimę tu zostają. 
Pogwizduje chłodny 
wietrzyk, 
wszyscy leśny koncert grają. 
 
Ref.: Stuk, stuk, puk, puk, 
szu, szu, szu… 

 
Głowa, ramiona, kolana, 
pięty 
sł. i muz. tradycyjne 
 
Ach, gimnastyka, dobra 
sprawa, 
dla nas wszystkich to 
zabawa. 
Ręce w górę i w przód, i w 
bok, 
skłon do przodu, w górę 
skok. 
 
Głowa, ramiona, kolana, 
pięty, 
kolana, pięty, kolana, pięty. 
Głowa, ramiona, kolana, 
pięty, 
oczy, uszy, usta, nos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wiersze 

 

 
 
Polska  
Małgorzata Strzałkowska 
 
Polska leży w Europie. 
Polska to jest kraj nad Wisłą. 
Polska leży nad Bałtykiem. 
I to wszystko? Nie! Nie wszystko! 
 
Polska naszą jest ojczyzną – 
tu żyjemy, tu mieszkamy, 
tu uczymy się, bawimy 
i marzymy, i kochamy. 
 
Herb, czasami zwany godłem, 
To jest wspólny znak rodaków. 
Orzeł na czerwonej tarczy 
to odwieczny herb Polaków. 
 
Flaga jest symbolem państwa. 
Tak wygląda polska flaga – 
biały kolor to szlachetność, 
czerwień – męstwo i odwaga. 
 
Polskim Hymnem Narodowym 
jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 

„Jeszcze Polska nie zginęła” – 

któż z Polaków nie zna tego? 
 
 

 
 
Grzebień i szczotka 
Jan Brzechwa 
 
Jurek bardzo był niedbały, 
Aż się ciotki zamartwiały, 
Aż ze złości ciotki chudły: 
– Masz nie włosy, tylko kudły, 
Potargane, rozczochrane, 
To są rzeczy niesłychane! 
Raz się uczesz, raz przynajmniej, 
Dużo czasu to nie zajmie, 
Masz tu szczotkę, masz tu grzebień, 
Musisz zacząć dbać o siebie. 
Grzebień zęby szczerzy, 
A szczotka się jeży: 
– Czesz się, Jerzy, jak należy, 
Czesz się, Jerzy, jak należy! 
Poszedł Jurek raz przy święcie 
Do kolegów na przyjęcie, 
Oczywiście – nie czesany, 
Potargany, rozczochrany. 
Dzwoni, chciałby wejść do środka – 
Patrzy: grzebień, patrzy: szczotka! 
Grzebień zęby szczerzy, 
A szczotka się jeży: 

– Czesz się, Jerzy, jak należy, 

Czesz się, Jerzy, jak należy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


