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Listopad w przedszkolu był pełen ciekawych wydarzeń.  

9 listopada dzieci brały udział w przedstawieniu muzycznym pt.  Serce w plecaku - 

spotkanie z pieśnią legionów.  Nasi goście zabrali dzieci w podróż po historii Polski, 

śpiewając znane pieśni legionistów. Przedszkolaki przypomniały sobie, jakie są nasze 

symbole narodowe i wspólnie zaśpiewały Hymn Polski. Nauczyły się nowych pieśni 

patriotycznych i dumnie maszerowały w rytm pieśni "Szara Piechota".  

10 listopada odbyła się uroczystość z okazji Odzyskania Niepodległości oraz 

ogólnopolska akcja Szkoła do Hymnu. Tego dnia dzieci ubrane na biało-czerwono zwiedzały 

Polskę. Wysłuchały opowiedzianej przez Panie trudnej historii naszej ojczyzny. A o godzinie 

11:11 wraz z całym personelem przedszkola odśpiewały cztery zwrotki „Mazurka 

Dąbrowskiego”. Była to bardzo uroczysta i wzruszająca chwila. 

10 listopada grupa III obchodziła Międzynarodowy Dzień Jeża. Zabawy rozpoczęły się  

od rozwiązywania zagadek o jeżach.  Dzieci miały okazję do poszerzenia swojej wiedzy na 

temat  życia jeży w ich naturalnym środowisku. Wysłuchały interesujących wierszy oraz 

obejrzały film edukacyjny pt. Zobacz jak wygląda życie jeża. Nie zabrakło również czasu na 

zabawę i tańce  przy muzyce i piosenkach o jeżach. Zabawa " Na dywanie siedzi jeż...." 

cieszyła się dużą popularnością.   
25 listopada przedszkolaki ze wszystkich grup uczestniczyły w obchodach Światowego 

Dnia Pluszowego Misia. Każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim przyjacielem – 

misiem, a Panie przygotowały wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, zgadywanki, 

śpiewanie piosenek, misiowe tańce oraz fotobudkę. 

28 listopada odbyły się kolejne „Podróże z Wesołym Pędzelkiem”. Tym razem dzieci 

wyszyły w podróż do Anglii. Obejrzały prezentację multimedialną, zawierającą informacje o 

angielskich symbolach narodowych oraz o stolicy Anglii  - Londynie. Wiedzą już jak 

wygląda herb Londynu oraz najważniejsze zabytki czy inne londyńskie symbole np. London 

Eye, Big Ben,  The Buckingham Palace, London Bridge, piętrowe, czerwone autobusy oraz 

czerwone budki telefoniczne.  

W listopadzie w każdej z grup odbył się cykl zajęć według scenariusza „Chronimy 

dzieci” (Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę). Przedszkolaki rozmawiały o emocjach, o tym, jak 

radzić sobie w sytuacjach trudnych, kto to jest zaufana osoba, które tajemnice nie są dobre, 

dlaczego zakrywamy miejsca intymne naszego ciała.   

W poszczególnych grupach realizowano także projekty badawcze m.in. Dinozaury, 

Jabłko. Były one wspaniałą okazją do nauki  planowania oraz organizowania swojej pracy. 

Metoda projektu obok wielu innych zalet,  umożliwia doświadczanie solidarności oraz radości 

ze wspólnego wysiłku, a także daje poczucie identyfikacji z zadaniem. 

Popołudniami w listopadzie odwiedzali nas również rodzice naszych wychowanków. 

Nauczyciele zorganizowali bowiem zabawy integracyjne połączone z warsztatami 

plastycznymi. Dzieci przy pomocy rodziców wykonały wiele ciekawych pra m.in.  kartki 

świąteczne.  

W listopadzie nasi wychowankowie wzięli również udział w różnych konkursach 

międzyprzedszkolnych m. in. Ulubiona postać z europejskiej baśni lub legendy, Świąteczny 

Ratusz, Polskie Symbole Narodowe oraz Myślę globalnie - działam lokalnie. Godnie 

reprezentowały placówkę zajmując czołowe miejsca i zdobywając liczne nagrody i 

wyróżnienia. 

Wiele miejsca poświęciliśmy w listopadzie na kształtowanie wśród przedszkolaków 

postaw pro - ekologicznych. Grupa V wzięła udział w XIII edycji programu Mamo, Tato, 



wolę wodę!,  którego celem było wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków 

żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także 

zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. 

Tak, jak w każdym miesiącu, tak i w listopadzie odwiedzili nas  odważni  rodzice 

naszych wychowanków, którzy znaleźli czas i mieli chęć poczytać dzieciom ulubione bajki 

swoich pociech. 

Grudzień zapowiada się naprawdę niesamowicie pod kątem wydarzeń w naszym 

przedszkolu. 

 


