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             Listopad  

Przyszedł sobie do ogrodu 

stary, siwy pan Listopad. 

Grube palto wziął od chłodu 

i kalosze ma na stopach. 

 

Deszcz zacina, wiatr dokucza. 

Pustka, smutek dziś w ogrodzie. 

Pan Listopad cicho mruczy: 

nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. 

 

Po listowiu kroczy sypkim 

na ławeczce sobie siada. 

Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę. 

Trudna rada, trudna rada. 

                                 Wanda Grodzieńska 

 

Drodzy Rodzice! 

 Listopad to miesiąc słotny, chłodny i ciemny…  . Dłuższe wieczory zachęcają do wspólnych zabaw, 

które mogą być nie tylko miłym spędzeniem czasu z dziećmi ale i okazją do utrwalania z naszymi 

milusińskimi wielu umiejętności jak i porządkowania wiadomości. 

 

 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 

 

KREATYWNIE Z DZIECKIEM 

 

“ Kreatywność to postawa, która umożliwia z jednej strony odnalezienie nowych aspektów w tym, 

co znane i bliskie, z drugiej zaś stawanie w obliczu tego, co nowe i obce, i za pomocą istniejącej już 

wiedzy przetworzenie go w nowe przeżycie” (Erika Landau).  

 

Kreatywność jest postawą twórczą, wyrazem naszej niepowtarzalności pozwalającym na myślenie 

prowadzące do oryginalnych rozwiązań. Dziecko tworząc ma możliwość podejmowania wyzwań 

i ponoszenia porażek, ale przede wszystkim uczenia się niebanalnego myślenia, otwartości na inność, 

odmienności. Dlatego warto zacząć rozwijanie kreatywności od najmłodszych lat poprzez 

inspirowanie dzieci do działania.  

Jak zatem możemy zacząć ten proces w praktyce? Zachęcajmy dziecko do spędzania czasu bez 

elektronicznych gadżetów! Pozwólmy na samodzielne podejmowanie decyzji, możliwość wyboru 

np.: w kwestii obiadu, ubioru. W ten sposób zachęcimy dziecko do niezależnego myślenia. 

http://dzieci.epapa.pl/wiersze/author/wanda-grodzie%C5%84ska/


Postarajmy się zadbać by w otoczeniu dziecka były przedmioty pobudzające wyobraźnię: klocki, 

kredki, książki. Zadawajmy pytania wymagające dłuższych wypowiedzi, czytajmy dzieciom 

i rozmawiajmy o losach i uczuciach bohaterów. Pozwólmy się pobrudzić, zrobić bałagan podczas 

zabawy. Dzięki takiej postawie nauczymy nasze pociechy otwartości na świat i pewności siebie. 

Często rodzice nie wiedzą jak i czym bawić się z dzieckiem, jakich bodźców mu dostarczyć, aby nie 

nudziło się zbyt szybko i by było zainteresowane. Jest wiele form aktywności, które z powodzeniem 

możemy stosować w domu. I tu doskonale sprawdza się plastyka! 

Dzieci uwielbiają malować, wycinać, wyklejać, tworzyć „coś z niczego”. Nie potrzeba do tego 

zbyt wielu materiałów. Możemy wykorzystać to czym dysponujemy w domu np.: pudełka po butach, 

chusteczkach, gazety, sznurki, guziki, rolki po papierze i wiele innych rzeczy, których z pewnością 

jest wiele w każdym domu. Doskonale nadają się też wszelkie materiały sypkie takie jak np., kasza, 

ryż, kawa, z których można stworzyć niepowtarzalne obrazy czy np. instrumenty. 

Do tego możemy oczywiście zakupić wiele materiałów plastycznych takich jak: farby, klej, 

plastelina, kolorowe papiery, ale też gotowe oczka do przyklejania, kryształki, brokat i wiele innych 

fantastycznych produktów, które gwarantują wspaniałą zabawę z dzieckiem i niepowtarzalne efekty. 

Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych, pomysłów na kreatywne zabawy z dzieckiem, które są 

dopiero wstępem do wspaniałej pobudzającej wyobraźnię zabawy. 

 

DOMOWA PIANKOLINA 
Do wykonania domowej piankoliny (masy plastycznej w formie małych kuleczek) potrzebujemy:  

1 łyżki pianki do golenia 

1 łyżki kleju w płynie 

1 łyżki płynu do prania  

barwnika spożywczego 

dwie garści styropianu w kulkach 

Składniki należy wymieszać ze sobą w kolejności podanej w przepisie. W ciągu kilku minut 

otrzymamy fantastyczną masę do zabawy.
1
 

 

MASA PORCELANOWA 
Prosta masa z kilku składników, której nie trzeba wypiekać jak masy solnej. Do jej wykonania 

potrzebujemy: 

300 ml kleju wikol, 300 ml mąki ziemniaczanej,2 łyżki soku z cytryny, dwie łyżki oliwki 

Do miski wsypujemy mąkę, wlewamy klej, 2 łyżki soku z cytryny i 2 łyżki oliwki. 

Teraz wszystko razem mieszamy łyżką. Gdy ciasto zacznie się razem łączyć zagniatamy je dłońmi. 

Po kilku minutach masa porcelanowa jest gotowa. Należy ją schować do worka, ponieważ szybko 

wysycha. Jeśli masa klei się do rąk lub podczas wałkowania przykleja do blatu podsypujemy sobie 

dłonie lub blat niewielką ilością mąki. Ciasto wałkujemy i za pomocą foremek wycinamy dowolne 

kształty. Dodatkowo możemy do masy dodać brokat dzięki czemu efekt jeszcze bardziej zachwyci 

dzieci. 

Gotowe dekoracje suszymy na kratce ok 12 godzin. 

 

ROSNĄCE FARBY 
Przepis na rosnące farby jest bardzo prosty, a czas ich wykonania to zaledwie kilka minut. 

Składniki na rosnące farby są dostępne w kuchni każdego z Was. Wystarczy po jednej równej porcji 

soli, mąki oraz wody. Te trzy składniki mieszamy razem i powstaje nam bazowa masa do rosnących 

farb. Masę bazową możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami. Farby po 

wypieczeniu w kuchence mikrofalowej przez około 30 sek. na mocy 800W wysychają, twardnieją 

i unoszą się i tworząc piękny wielobarwny efekt spieczenia.  

Inna opcja to stworzenie pracy plastycznej z podstawowej masy bez kolorów i po wypieczeniu 

pomalowanie rysunku farbami. W taki sposób uzyskamy podobny efekt rysku 3D.  

 

DOMOWA CIASTOLINA BEZ GOTOWANIA 
Z pewnością większa część przedszkolaków zna i miała styczność z ciastoliną. Jednak mało które 

dziecko miało możliwość wykonania własnej domowej ciastoliny. Dzięki temu przepisowi w prosty 

sposób możemy wykonać ją w domu. Potrzebujemy: 

                                                           
 



1 szklanka mąki kukurydzianej 

1 szklanka kleiku kukurydzianego 

1/2 szklanki soku jabłkowego 

3 łyżki oleju roślinnego 

dodatkowo barwniki spożywcze i ewentualnie olejki zapachowe 

W misce mieszamy mąkę z kleikiem. Dodajemy  sok, olej i ewentualnie olejek zapachowy. Najpierw 

mieszamy łyżką, a potem zagniatamy rękami. Jeśli będzie się wydawało, że masa jest zbyt sucha, 

nie dolewamy wody ani soku, po chwili ugniatania przekonamy się, że składniki są bardzo dobrze 

dobrane.  

Do ciastoliny dodajemy kilka kropli barwnika i wkładamy do woreczka. Ugniatamy, aż cała się 

zabarwi. 

 

KOLOROWY RYŻ 
Możemy wykorzystać go do wyklejenia dowolnego obrazka, bawić się przesypując, układając wzory, 

wsypać do flakonika, słoika itp. tworząc piękną dekorację. Dodatkowo podczas zabawy kolorowym 

ryżem możemy utrwalić nazwy kolorów. 

Do farbowania ryżu potrzebujemy: ciepłą wodę, ryż, kolorową bibułę. 

Z bibuły odcinamy pasek około 2-3 cm szerokości i tniemy go na małe kawałki. Wrzucamy do 

miseczki i zalewamy gorącą wodą. Czekamy chwilę, aż woda się zabarwi po czym wyławiamy bibułę 

i wsypujemy ryż. Odstawiamy na 15 minut. Po zabarwieniu ryżu całość przelewamy przez sitko, 

ryż rozkładamy na pergaminie/ręczniku papierowym/folii aluminiowej do wysuszenia. 

 

DOMOWY PIASEK 
Które dziecko nie lubi bawić się w piasku? Teraz, gdy za oknem pochmurno i pogoda nie sprzyja 

zabawom w piaskownicy takie rozwiązanie z pewnością ucieszy dzieci. Wykonanie domowego 

piasku jest naprawdę banalne, a zapewnia zabawę na długi czas. 

Potrzebujemy jedynie 8 szklanek mąki, 1-1,5 szklanki oliwki dla dzieci, opcjonalnie barwniki. 

II wersja 4 kubeczki mąki, pół szklanki oleju. 

Wszystko dokładnie wyrabiamy i gotowe!  

 

Takie kreatywne zabawy z samodzielnym tworzeniem mas plastycznych niezwykle pobudzają 

dziecięcą wrażliwość i twórczość artystyczną. Efekt tworzenia jest elementem zaskoczenia 

i ekscytacji, dlatego maluchy tak chętnie tworzą kolejne prace wymyślając coraz ciekawsze pomysły. 

Zachęcamy wszystkich rodziców do wspólnej zabawy, eksperymentowania i odkrywania świata 

sztuki, zmysłów wraz ze swoimi pociechami. Przecież dla dziecka nie ma  nic piękniejszego niż 

wspólnie spędzony czas. 

 

Opracowanie mgr Monika Suprun.  

http://www.mamawdomu.pl/2017/10/piankolina.html  

http://www.mamawdomu.pl/2017/02/przepis-na-ciastoline-2.html 

http://www.pedagogpisze.pl/2015/05/kolorowy-ryz.html 

https://kreatywnymokiem.pl/2013/01/zabawa-domowym-piaskiem.html 

 

 

 KRONIKA URODZIN 

 

W listopadzie urodziny obchodzą:   

 

Smerfiki: Malwina – ur. 25.11, 

Gumisie:  Mateusz – ur. 13.11, 

Pajacyki: Agata – ur.20.11, 

Kubusie: Dominika – ur. 03.11, Lidia – ur.11.11, Julia – ur.15.11 . 

 

Szczęścia i dużo uśmiechów życzą koledzy i koleżanki oraz personel przedszkola  ! 

 



 

 

 

 JAKIE MAMY PLANY 

Tematy omawiane w listopadzie: 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. Jeżyk idzie spać. 

2. Zapasy wiewiórki. 

3. Dobre maniery. 

4. Jesienna pogoda. 

 

Grupa II – Gumisie  
 

1. Listopadowa pogoda. 

2. Przygotowania zwierząt do zimy. 

3. Pluszowy miś – przyjaciel dzieci.  

4. Urządzenia elektryczne. 

 

Grupa III – Pajacyki 

 

1. Na poczcie. 

2. Domowi ulubieńcy – kot. 

3. Jesienne odloty ptaków. 

4. Jesienna szaruga. 

5. Białystok – moje miasto. 

 

 

Grupa IV – Kubusie  

 

1. Mały patriota. 

2. Jesienna szaruga. 

3. Przyjaciel miś. 

4. Co robić kiedy pada? 

 

 

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

 17.11.2017 r.(piątek) o godz.9
30

 odwiedzi nas grupa teatralna „Magik”  z przedstawieniem 

„Internetowe pułapki”, 

 30.11.2017 – Wróżby Andrzejkowe – zabawy z udziałem dzieci z całego przedszkola. 

 

 

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ 

 

Dziękujemy:  

 mamie Olgi  z grupy I Smerfiki za odblaski i kasety,  

 mamie Zuzi z grupy I Smefiki za kolorowe karteczki i kartoniki, 

 rodzicom Julii  z grupy I Smerfiki za  breloczki i długopisy, 

 mamie Natalii z grupy I Smerfiki za lalkę z akcesoriami, 

 rodzicom Joanny z grupy II Gumisie za taśmę malarską, 

 mamie Oli z grupy III Pajacyki za gadżety na nagrody i elementy 

do dekoracji sali. 

 

 

 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 

 

Dzień 13.10.2017r. był wyjątkowym dniem, ponieważ w tym dniu 

obchodziliśmy Optymistyczny Dzień Edukacji, czyli święto 

wszystkich pracowników oświaty. Nasze przedszkolaki wraz  

z wychowawczyniami z tej okazji przygotowały występ, prezentując 

się jak najlepiej. Był to sposób podziękowania za opiekę, 



wychowanie, naukę, troskliwe ramiona, dobre rady, czyste sale, wszelkie naprawy i smaczne posiłki. Na 

zakończenie dzieci z grupy Pajacyki wręczyły każdemu pracownikowi przedszkola laurkę z pięknymi 

życzeniami. 

W piątek 20.10.2017r. obchodziliśmy Jubileusz 50 - lecia naszego przedszkola. W uroczystości  

udział wzięło wielu znamienitych gości, między innymi przedstawiciele władz miasta Białystok, 

Departamentu Edukacji, Kuratorium, dostojnicy kościelni, Panie dyrektor zaprzyjaźnionych przedszkoli 

i szkół. Dzieciom towarzyszyli również rodzice, opiekunowie, osoby związane z placówką. Przedszkolaki 

pięknie zaprezentowały się podczas specjalnie na tą okazję przygotowanego występu.  

W poniedziałek 23.10.2017r. nastąpił ciąg dalszy uroczystości jubileuszowych oraz Pasowanie 

nowoprzyjętych dzieci z grupy I Smerfiki i II Gumisie. Najmłodszym przedszkolakom towarzyszyli 

Rodzice. Atrakcją uroczystości był słodki poczęstunek w postaci tortów z bajkowymi postaciami 

symbolizującymi nazwy poszczególnych grup, zakończony entuzjastycznie przyjętą przez dzieci 

dyskoteką. Obie uroczystości dostarczyły dzieciom wielu miłych wrażeń i na pewno będą je długo i ciepło 

wspominać. Radość i uśmiech na twarzach przedszkolaków świadczyły o wspaniałej zabawie. 

Zdjęcia ze wspólnej zabawy już do obejrzenia na stronie internetowej naszej placówki: 

www.ps5.bialystok.pl 

  

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 

Grupa I – Smerfiki  Grupa II – Gumisie  Grupa III – Pajacyki  Grupa IV - Kubusie 
  

„Mile słowa” – wiersz 

 

Pamiętaj przyjacielu! 

Używaj słów miłych 

wielu. 

Proszę przepraszam i 

dziękuję. 

To tak niewiele kosztuje. 

Słowa te jak wszyscy 

wiecie, 

Najbardziej są znane na 

świecie. 

 

 „Tańcząca 

wiewióreczka” – piosenka 

 

Ref.:  

Wiewióreczka mała, po 

lesie biegała,  

hopsa sasa, hopsa sasa, po 

lesie biegała. (bis)  

 

Spotkała jeżyka, tańczyli 

walczyka,  

tańczyli walczyka, raz, 

dwa, trzy, raz. (bis)  

 

Ref. Wiewióreczka mała....  

 

Spotkała owieczkę, 

tańczyli poleczkę,  

raz i dwa i raz i dwa i 

tańczyli poleczkę. (bis)  

 

Ref. Wiewióreczka mała....  

 

Spotkała ślimaka, tańczą 

 

„Jeż” – wiersz  

 

Czy ktoś wierzy, czy nie 

wierzy,  

jestem sobie mały jeżyk.  

Bardzo ostre igły moje,  

więc nikogo się nie boję.  

 

Gdy nadciąga groźna zima,  

smacznie w norce spać 

zaczynam.  

Pod pierzyną z suchych 

liści  

pewnie mi się lato przyśni. 

Bożena Forma 

 

„Jesień - jesieniucha” - 

piosenka 

 

Ale plucha cha, cha. 

Plucha cha, cha.  

Ale dmucha cha, cha.  

Dmucha cha, cha.  

 

Ref.:  Niech tam leje, 

 niech tam wieje.  

 Ja się bawię, ja się 

śmieję.  

 Niech tam leje, niech tam 

wieje.  

 Ja się bawię, ja się 

śmieję.  

 

„Listopad” – wiersz 

 

Mówią, że listopad 

jest taki ponury,  

bo leje i wieje 

i na niebie chmury. 

 

Mówią, że parasol  

stale nosić trzeba. 

bo bez przerwy pada, 

woda nas zalewa. 

 

A ja lubię w deszczu 

wybiec  na podwórze 

i jak jakiś kangur  

skakać przez kałuże. 

                 J. Jabłoński 

 

„Pan Listopad” – 

piosenka 

 

Chodzi listonosz tu i tam, 

puka do mieszkań stu. 

Ja listonosza dobrze znam,  

„dzień dobry” mówię mu. 

 

Ref.: „Dzień dobry,  

dzień dobry, witam pana! 

Czy niesie pan w torbie 

listy dla nas? 

Torba jest wypchana  

aż do dna  

i dla nas i dla nas  

list pan ma! 

 

Wysłał marynarz listy 

dwa,  

 

„Polska” – wiersz 

 

Polska- to taka kraina,  

która się w sercu zaczyna. 

Potem jest w myślach 

blisko, 

w pięknej ziemi nad Wisłą. 

Jej ścieżkami chodzimy, 

budujemy, bronimy. 

Polska- Ojczyzna… 

kraina, 

która się w sercu zaczyna. 

Ryszard Przymus 

 

„Jesień - jesieniucha” - 

piosenka 

 

Ale plucha cha, cha. 

Plucha cha, cha.  

Ale dmucha cha, cha.  

Dmucha cha, cha.  

 

Ref.:  Niech tam leje, 

 niech tam wieje.  

 Ja się bawię, ja się 

śmieję.  

 Niech tam leje, niech tam 

wieje.  

 Ja się bawię, ja się 

śmieję.  

Żółta grucha cha, cha.  

Grucha cha, cha.  



kujawiaka,  

raz i dwa, raz i dwa, trzy, 

tańczą kujawiaka. (bis)  

 

Ref. Wiewióreczka mała....  

 

4.Spotkała szaraka, tańczą 

kujawiaka,  

dookoła polany, tańczą 

kujawiaka. (bis)  
 

 

Żółta grucha cha, cha.  

Grucha cha, cha.  

Hop do brzucha cha, cha.  

Brzucha cha, cha.  

Ref.:  Niech tam leje… 

Dla mnie jesień  

to jest mucha cha, cha.  

Jesień, jesień –  

jesieniucha cha, cha.  

Ref.: Niech tam leje… 

muz. Z. Ciechan 

sł. A. Bernat 

listy zza siedmiu mórz. 

Już je listonosz w torbie 

ma, dzieciom odnosi już! 

Ref.: „Dzień dobry… 

 

Chodzi listonosz całe dnie, 

Drogę ma smutną, złą. 

Więc gdy u ciebie zjawi 

się, ładnie przywitaj go! 

Ref.: „Dzień dobry… .” 

muz.Fr. Leszczyńska ,  

sł. B. Lewandowska 

 

 

Hop do brzucha cha, cha.  

Brzucha cha, cha.  

Ref.:  Niech tam leje… 

Dla mnie jesień  

to jest mucha cha, cha.  

Jesień, jesień –  

jesieniucha cha, cha.  

Ref.: Niech tam leje… 

muz. Z. Ciechan 

sł. A. Bernat, 

  

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

Rozmowa między dwoma przedszkolakami: 

- Gdzie się urodziłeś?  

- Na wsi. A ty?  

- W szpitalu. 

- A co ci było? 

 
 

- Tatusiu, czy jak byłeś mały, to też dostawałeś od swojego taty lanie? 

- No pewnie. 

- A dziadek od swojego taty? 

- Oczywiście. 

- A pradziadek? 

- Też! Ale dlaczego pytasz? 

- Bo chciałbym się w końcu dowiedzieć, kto zaczął. 

 
– Tatusiu, czy zdajesz sobie sprawę, że mama jest lepszym kierowcą niż ty? 

– Chyba żartujesz? 

– Uwierz mi. Sam tłumaczyłeś, że przy zaciągniętym hamulcu ręcznym, samochód nie ruszy z miejsca, 

a mama wczoraj przejechała prawie 15 kilometrów! 

 
 

Opracowanie i skład komputerowy: T. Faryno, A.M. Guziejko 

 

 



 
 

https://www.googl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pl 


