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"Listopad"  

 

Miesiąc listopad nie jest brzydki 

i smutny być nie musi wcale, 

wystarczy mu się dobrze przyjrzeć, 

żeby zobaczyć wiele zalet. 

 

Kiedy ostatnie liście spadną  
i szare chmury skryją niebo, 

listopad jest jak baśń ciekawa, 

ma w sobie coś tajemniczego. 

 

Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują, 

deszcz kropelkami w okno stuka, 

to jest melodia listopada – 

niezwykle piękna, chociaż smutna. 

J. Koczanowska 

 

 

Drodzy Rodzice ! 

 

Listopad. Czas jesiennej zadumy nad grobami bliskich. Miesiąc, w którym świętujemy odzyskanie 

niepodległości przez Polskę. Przekazujmy te wszystkie wartości naszym milusińskim i uczmy 

doceniać fakt, że dzięki poświęceniu naszych dziadków, pradziadków wszyscy możemy korzystać 

z przywilejów, jakie daje nam możliwość życia w wolnym kraju. Trochę patetycznie to brzmi, ale 

każdemu kto czuje się Polakiem te tematy są z pewnością bliskie sercu.  

 

 

 

 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 
 

„NIEPODLEGŁA I JEJ 100 LAT” 

  

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. 

Po 123 latach niewoli 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość.  



 

 

„11 listopada” 

 

W historii Polski, tak się składa, 

był kiedyś ponad wiek niewoli. 

Jedenastego listopada, 

nasz kraj z niewoli się wyzwolił. 

 

I wtedy myśl powstała taka,  

by przez szacunek dla przeszłości,  

ten dzień na zawsze dla Polaka,  

pozostał Dniem Niepodległości. 

 
Marcin Brykczyński 

 

Od rozbioru Polski przez Rosję, Prusy i Austrię w 1795 r. naszego kraju nie było na 

mapie. Naród nadal istniał, ale teren kraju, administracja i rządy były pod władzą zaborców. 

Wielu naszych przodków przelało krew za utraconą Ojczyznę. Pomimo zakazów używania 

języka polskiego, czytania, śpiewania po polsku, nieprzyjaciele nie zdołali zabić ducha 

polskości. Jesteśmy im wdzięczni za to, że możemy posługiwać się piękną polszczyzną, 

mamy naszą biało – czerwoną flagę i orła białego w godle narodowym. Dlatego powinniśmy 

mówić młodemu pokoleniu o odważnych czynach Polaków i tych co oddali swoje życie, aby 

walczyć o naszą wolność, uczyć patriotyzmu i przywiązania do własnego narodu.  

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę tak ważnego święta dla wszystkich Polaków.   

Jest to nadzwyczajna okazja, by wspólnie wyrazić radość z faktu, że jesteśmy Polakami, 

możemy żyć, uczyć się i pracować w wolnym kraju. Pozwala nam poczuć dumę z narodowej 

historii, a także budowanej przez stulecia kultury. 

Święto Niepodległości, to lekcja patriotyzmu, nie tylko dla dorosłych, ale także dla 

tych najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Patriotyzm trzeba w narodzie 

pielęgnować i to jest zadanie dla nas wszystkich: rodziny, przedszkola, szkoły.  

Dużą rolę w wychowaniu patriotycznym w przedszkolu spełnia żywe słowo 

i literatura. Sięga się po nią przy różnych okazjach w zależności od tematu aktualnie 

realizowanego, lub kontaktów okolicznościowych, których nie brak na co dzień. Nauczycielki 

wykorzystują różne formy pracy jak: opowiadania, czytanie dzieciom utworów literackich 

w połączeniu z oglądaniem ilustracji, przekazywanie baśni, legend, inscenizowanie utworów 

literackich. Dzieci poznają symbole narodowe takie jak: herby miast, godło Polski, barwy 

państwowe, hymn narodowy. Są to elementy nierozerwalnie związane z pojęciem 

„Ojczyzna”, a więc godne najwyższego szacunku i powagi. W przedszkolu wykorzystujemy 

każdą nadarzającą się okazję, do kształtowania poczucia przynależności do społeczności tak 

lokalnej jak i narodowej. W salach tworzone są kąciki gdzie dzieci mogą poznać mapę Polski, 

godło, zabytki największych miast. Na zajęciach uczą się hymnu Polski, wybranych tańców 

narodowych. Kształtowanie miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia jest i będzie jednym 

z najważniejszych zadań tak dla nas jak i dla całego społeczeństwa.  

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nasz absolwent: 

„wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, 

hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, 

przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest 

jednym z krajów Unii Europejskiej”.  

W przedszkolu z dumą współuczestniczymy w pielęgnowaniu tych wartości wśród 

naszych najmłodszych. Nasi wychowankowie biorą czynny udział w różnych wydarzeniach 



kulturalnych, zajęciach edukacyjnych, wycieczkach, konkursach. Uświadamiamy dzieciom, 

kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakami, 

miłości do kraju ojczystego. Dzieci poznają również kraje Unii Europejskiej, ich obyczaje, 

słynne budowle, tradycyjne potrawy oraz tańce narodowe.  

Wprowadzanie treści historycznych nie musi być trudne, jak mogłoby się to wydawać. 

Istnieje naprawdę wiele sposobów na to, aby zapoznać maluchy z historią i kulturą Polski. 

Zachęcamy, spróbujcie sami. Oto kilka propozycji: 

 

 Jak co roku większość z nas w dniu 11 listopada wywiesi flagę przed swoim domem. 

Opowiedz dziecku, o jednym z naszych symboli narodowych, wyjaśnij co oznaczają 

barwy naszej narodowej flagi. Możecie wspólnie zrobić małą flagę z papieru. 

 Przypomnij sobie wiersz „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Z dumą 

recytuj go wspólnie z dzieckiem. 

 Wybierz się z dzieckiem na wycieczkę do muzeum, galerii – w naszym mieście jest 

dużo takich miejsc: np. Muzeum Ratusz, Galeria im. Sleńdzińskich, Muzeum 

Historyczne, Muzeum im. Alfonsa Karnego, Muzeum Wojska, Muzeum Wsi. 

 Poczytaj dziecku do snu np. różne legendy. Są ciekawe i mogą zastąpić niejedną 

bajkę. 

 Umil dziecku odpoczynek muzyką poważną np. Fryderyka Chopina - życiorys 

wielkiego wirtuoza na pewno zainteresuje niejednego malucha. 

 Pobaw się z dzieckiem w „detektywa”. Może na strychu u pradziadków lub dziadków 

znajdziecie stare, zakurzone pamiątki. Na pewno wtedy dziadkowie ze wzruszeniem 

zagłębią się we wspomnienia. 

 Obejrzyjcie wspólnie na www.youtube.com  animowane filmy np. „Polak Mały”, 

„Historia Polski” , „Jestem Polakiem”. 

 Z okazji 100–lecia odzyskania niepodległości przez 

Polskę do wielu domów zapewne trafił „Śpiewnik 

pieśni patriotycznych” wydany przez Urząd Miejski 

w Białymstoku. Zanućcie dziecku te melodie. 

 

Wykorzystując dziecięcą ciekawość i stałą gotowość do 

poznawania 

i przeżywania, możemy formować plastyczną i wrażliwą 

naturę dziecka tak, by kiedyś słowo „Polak" i „Ojczyzna” 

wypowiadało z najgłębszą dumą. 

 
  Opracowała: Krystyna Oszmian  

 

Literatura::  

„O wychowaniu patriotycznym dzieci” – I. Jundził  

„Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu” – A. Sawicka 

 

 

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ 

 

 Dziękujemy babci Damiana z Kubusiów za przepyszne jabłka. 

 Rodzicom Dawida G. za podkładki. 

 Mamie Krzysia za kartki. 

 

  

http://www.youtube.com/


 

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU. 

 

 21.11.2018 – „Skrzynia pełna skarbów” – przedstawienie teatralne w wykonaniu 

grupy teatralnej „Magik”. 

 08.11.2018 – „Autochodzik” – gr. III i IV  

 JAKIE MAMY PLANY 

 

W listopadzie będziemy rozmawiać na następujące tematy: 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. Polak mały. 

2. Jeżyk idzie spać. 

3. Szaruga jesienna. 

4. Magiczne słowa. 

Grupa II – Gumisie 

 

1. Moja ojczyzna. 

2. Droga listu. 

3. Listopadowa pogoda. 

4. Dbamy o zdrowie. 

 

Grupa III – Pajacyki 

 

1. Moje miasto. 

2. Jesienna aura. 

3. Przyjaciele Misia Normana. 

4. Do czego służy prąd. 

 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Na poczcie. 

2. Jesienna szaruga. 

3. Białystok – moje miasto. 

4. Mój przyjaciel miś. 

 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 

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

 

„Barwy ojczyste” - 

wiersz 

Powiewa flaga, gdy wiatr 

się zerwie, 

A na tej fladze, biel i 

czerwień, 

Czerwień to miłość, 

Biel serce czyste, 

Piękne są nasze barwy 

ojczyste.  

Czesław Janczarski 

 

 

„Jeżyk i liście” – 

piosenka 

 

1.Szur, szur, szur, liści 

góra! 

Szur, szur, szur, coś tam 

szura.. 

Ref: Tupu – tap! Tupu – 

tap! 

Kolorowe liście łap! 

 

 

„Katechizm polskiego 

dziecka”  - wiersz  

 

- Kto ty jesteś? 

- Polak mały. 

- Jaki znak twój? 

- Orzeł biały. 

- Gdzie ty mieszkasz? 

- Między swemi. 

- 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. 

W. Bełza 

 

„Listopad” – wiersz   
 

Nie wiadomo kiedy 

spadły liście z drzewa. 

Słonko rzadko świeci i 

ptaszek nie śpiewa. 

 

A tuż nad polami mgła się 

rozpostarła. 

Dzień jest coraz krótszy, 

a noc bardziej czarna. 

 

Zewsząd chłodem wieje. 

Szaro, pusto wszędzie 

W starej dziupli drzewa 

schował ktoś żołędzie. 

 

Cały świat niebawem w 

tej szarości zaśnie. 

Lecz mnie to nie dziwi, 

bo to jesień właśnie. 

 

 

 

 

„Listopad” – wiersz   

 

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 



II. Czy Ty wiesz, co tam 

siedzi, 

Czarnym oczkiem dzieci 

śledzi? 

Ref.: Tupu – tap! … 

 

III. Szur, szur, szur, jeżyk 

mały. 

Szur, szur, szur, w 

liściach cały. 

"Deszczyk"- piosenka 

 (sł. Ludwik Wiszniewski, 

muz. M. Kaczurbina)   

 

I. Pada, pada deszczyk 

pada,  

deszczu już za wiele,  

deszczu już za wiele.  

Pójdę do przedszkola,  

bo mi tam weselej.  

Pójdę do przedszkola,  

bo mi tam weselej.  

 

II. Pożycz, pożycz mi, 

babuniu  

swego parasola,  

swego parasola,  

Chociaż deszczyk pada,  

pójdę do przedszkola.  

Chociaż deszczyk pada,  

pójdę do przedszkola. 

 

 

„Podlasianka” – 

piosenka  
 

I. Jestem sobie 

Podlasianka, mam 

fartuszek po kolanka. 

 

Ref.: Tojla, oj, la, la, 

tojla, oj, la, la,  

tojla, oj, la, la, la, la, la, la 

 

II. Zawsze pięknie się 

wystroję i nikogo się nie 

boję. 

 

Ref: Tojla, oj, la, la … 

 

III. Nasz Białystok - 

piękne miasto, mamy 

nawet rzekę własną. 

 

Ref: Tojla, oj, la, la … 

 

IV. Dwa teatry nawet 

mamy, piękne bajki 

wystawiamy. 

 

Ref.: Tojla, oj, la, la … 

 

V. Filharmonia 

muzykuje, nas po świecie 

reklamuje. 

 

Ref.: Tojla, oj, la, la … 

 

VI. W Białymstoku - 

duma jego, stoi Pałac 

Branickiego. 

 

Ref: Tojla, oj, la, la … 

 

VII. Powiem teraz coś na 

boku, ja chcę mieszkać w 

Białymstoku. 

 

Ref: Tojla, oj, la, la … 

"Jestem sobie 

Podlasianka"– piosenka 

 

I. Jestem sobie 

Podlasianka u  mnie 

fartuch po kolanka 

 

Ref.: Toj-la, o-la-la, toj-

la, o-la-la 

toj-la, o-la-la, toj-la-la. 

 

II. Do jednego mrugnę 

oczkiem, a drugiego trącę 

boczkiem 

 

Ref.: Toj-la, o-la-la... 

 

III. Z jednym będę ja 

chodziła 

Z drugim będę wianki 

wiła. 

 

Ref.: Toj-la, o-la-la... 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

Tata do Damianka: 

- Dlaczego schowałeś gazetę do lodówki? 

- Żebyś miał zawsze świeże wiadomości tatusiu. 

 

Jaś widzi jak mama sprząta dom w pocie czoła. W końcu podchodzi do niej i mówi: 

- Mamo, nie mogę patrzeć jak się męczysz. Wychodzę! 

 Opracowanie i skład komputerowy: Anna M. Guziejko 



 


