
Plan pracy na miesiąc listopad w oddziale Jeżyki 

 

 

 

 

Tematy kompleksowe:  

  Listopad  

Moja rodzina Mój dom  Moje prawa i 

obowiązki   

Moje zdrowie i 

bezpieczeństwo  

Dbam o porządek w 

moim domu  

W moim rodzinnym 

domu  

Co słychać w domu  Alergia na sierść  

W rodzinnym kręgu  Przedszkole- nasz 

drugi dom  

Znam swoje prawa  Czystość to zdrowie  

Co robią moi bliscy  Zwierzęta domowe  Mamy prawa i 

obowiązki  

Jak dbać o zdrowie  

W moim domu  Pomieszczenia i ich 

wyposażenie  

Prawa i obowiązki 

przedszkolaka  

Niebezpieczne 

sytuacje  

Dzień z moją 

rodziną  

Urządzenia domowe 

dawniej i dziś 

Brak, czyli zero 

obowiązków 

Zdrowe produkty  

 

Piosenka: „Jesienna zagadka”  

1. Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy 

bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy. 

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat, 

lecz zagadka rozwiązana! 

Tak, tak, tak, tak, tak! 

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz, 

       co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż? 

       Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż? 

2. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne do wiosny, 

a lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny! 

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat, 

lecz zagadka rozwiązana! 

Tak, tak, tak, tak, tak! 



Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz, 

       co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż? 

       Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż? 

3. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie, 

zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie. 

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat, 

lecz zagadka rozwiązana! 

Tak, tak, tak, tak, tak! 

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz, 

       co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż? 

       Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż? 

 

 
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! 

 

— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 

 

— Coś jej winien? 

— Oddać życie. 


