
Gazetka dla rodziców na miesiąc listopad 2016 

 

 

 

 

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 

 

 

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


KĄCIK RODZICA… 

 

 

Znaczenie zagadek w rozwoju dziecka. 
 

 
Duże znaczenie w rozwoju myślenia dzieci mają 

zagadki. Przy rozwiązywaniu zagadek konieczne jest 

przypomnienie, porównanie, dopasowanie danych cech                               

i właściwości do przedmiotu, którego poszukujemy. Pozwala 

to na rozwijanie pamięci, uwagi, myślenia, wyobraźni                                     

i spostrzegawczości. Rozwiązywanie zagadek jest zabawą, 

która kształci i rozwija umysł dziecka. 

 

Co to jest zagadka?  

Zagadka jest pewnego rodzaju zadaniem umysłowym, omówieniem 

podobieństw nienazwanego przedmiotu, którego nazwę należy odgadnąć.  Z 

przytoczonych określeń zagadki wynikają następujące cechy: zagadka jest 

omówieniem nie nazwanego przedmiotu (pojęcia),  zagadka operuje często obrazami i 

przenośniami, w tekście zagadki występuje często "pozorna sprzeczność". Zadanie 

postawione osobie zgadującej polega na domyślaniu się, o jakim przedmiocie jest 

mowa. Dziecko może odgadywać, co zagadka znaczy, czyli próbować ją rozwiązywać 

tylko wtedy, gdy rozumie, że można odgadnąć, o czym jest w zagadce mowa. Każda 

zagadka pobudza dziecko do myślenia, stawia mu określone zadania umysłowe. 

Zaznajamiając się z zagadkami dzieci zaczynają coraz bardziej świadomie dostrzegać 

istnienie zadań umysłowych, które można rozwiązywać przy pomocy rozumowania.  

 
 

Jakie są walory zagadek?  

Rozwiązywanie zagadek uczy wyodrębniania wszystkich elementów, które są 

ważne do rozwiązania zadania. Aby rozwiązać zagadkę, dziecko uczy się rozumieć jej 

sens i odkrywać jej właściwe znaczenie. Uczy się rozumować na podstawie 

określonych danych i brać je wszystkie pod uwagę. Gdy zagadka jest trudna i 

właściwe rozwiązanie nie od razu przychodzi dziecku na myśl, wtedy wyobraża sobie 

ono różne przedmioty, które by mogły spełniać warunki zagadki.  

Właściwą korzyść z zagadek odnosi dziecko wtedy, jeśli nauczymy je zastanawiać się 

nad trafnością lub błędnością odpowiedzi (czy przedmiot przez niepodany posiada 

wszystkie cechy, które wymienia zagadka). Rozwiązywanie zagadek uczy także 

zacieśniania zakresu pojęć i przygotowuje dzieci do porządkowania i klasyfikowania 

przedmiotów. 

 

JESIENNE ZAGADKI 

 

 Co to za pani, w złocie, w czerwieni,  

sady pomaluje, lasy przemieni,  

a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,  

śnieżna zawieja po niej zostaje. (jesień)  

 



 Co to za miesiąc, który niesie:  

grzyby i wrzosy liliowe w lesie,  

w sadach soczyste jabłka czerwone,  

a także pierwszy szkolny dzwonek. (wrzesień)  

 

 On dziesiąty jest w kolejce gdzie stoi dwanaście miesięcy. (październik)  

 

 To miesiąc smutny taki,  

bo odleciały już ptaki,  

i liść ostatni już opadł. 

Ten miesiąc zwie się (listopad)  

 

 Kiedy rośnie – to się zieleni.  

Kiedy spada – złotem się mieni (liść)  

 

 Wiosną zielono rosną,  

latem – gadają z wiatrem,  

jesienią – barwy zmienią,  

a zimą – śnią pod pierzyną. (liście)  

 

 Co to jest? Odgadnij!  

Leci tylko w dół.  

Jest tylko na dworze.  

Suchy być nie może.(deszcz)  

 

 Co to za ogrodnik? Konewki nie miewa,  

a podlewa kwiaty, warzywa i drzewa. (deszcz)  

 

 Gdy na deszcz się zbliża, chętnie go otwierasz (parasol)  

 

 Wiosną jest zielone, potem w słońcu żółknie.  

Jesienią szarzeje, zimą jest bielutkie. (pole)  

 

 Na jesień je zasiali. W zimie śnieg je oblepił.  

Wiosną szumi pod niebem. Latem stanie się chlebem. (zboże)  

 

 Rośnie pod płotem, ma płatki złote,  

w kręgu go obsiada wróbli gromada. (słonecznik)  

 

 Teraz ma korale, a zgubiła liście. (jarzębina)  

 

 
 



 

KĄCIK PRZEDSZKOLAKA… 
 
 
 
 

 



WAŻNE WYDARZENIA W TYM MIESIĄCU!!! 

 

 

Listopad to miesiąc pełen patriotyzmu i poczucia przynależności do naszego 

kraju- Polski. Pamiętajmy, że tego człowiek uczy 

się już od najmłodszych lat… 

 

 

„Kto Ty jesteś?” –W. Bełza  

— 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! 

 

 

 

11 listopada Polacy będą obchodzić Święto Niepodległości - jedno                                             

z najważniejszych świąt polskich.  

 

W naszym przedszkolu staramy się rozwijać u dzieci uczucia patriotyczne 

poprzez wzmacnianie więzi z rodziną, towarzyszami zabaw, najbliższym 

otoczeniem społecznym i przyrodniczym. 

 

 

„Polska to wszystko co sercu drogie, dlatego drogie, bo „swoje” – pisał 

Leopold Staff w wierszu pt.: „Co to jest Polska ?” . Należy podkreślić, że małe 

dziecko swoją postawę patriotyczną kształtuje poznając swoją ulicę, swoją  

miejscowość. Od rzeczy i spraw najbliższych, do dostrzegania i rozumienia 

tego, co ważne dla całego kraju. Kształtowanie pojęcia „Polak” zaczyna się od 

rozumienia tego, że mieszkamy na tym samym terytorium, mówimy tym samym 

językiem, łączy nas wspólny symbol – Orzeł Biały i biało-czerwona flaga. 

Od nas dorosłych zależy, w jakie duchowe bogactwa wyposażymy nasze dzieci, 

czy pójdą w dalsze życie z optymizmem, czy zaszczepimy im przywiązanie do 

środowiska, w którym wzrastają, czy wpoimy im podstawy pozytywnych 

zachowań społecznych.  

 

 



25 LISTOPADA 2016                                                                                                                                                                              
ŚWIATOWY   DZIEŃ  PLUSZOWEGO  MISIA 

 

 
 

25 listopada 2016 roku, obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego 

Misia! Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 

113 lat temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych 

dziecięcych zabawek na świecie. Światowy Dzień Pluszowego Misia 

to święto stosunkowo nowe. Zostało ustanowione dopiero 25 listopada 

2002 roku dokładnie w setną rocznicę powstania tej popularnej 

maskotki.    

 

 W naszym przedszkolu również będziemy obchodzić 

uroczyście święto pluszowego misia. W tym dniu wszystkie 

przedszkolaki  przychodzą ze swoim ulubionym misiem, 

ponieważ on będzie ich przyjacielem na cały dzień. W tym 

dniu na dzieci będzie czekać wiele ciekawych zabaw                              

i konkursów. To będzie wyjątkowy dzień!!! 

 



 

 
 
 

Miesiąc listopad zakończymy w Andrzejki - 30 listopada. 

 

 Będziemy wróżyć? Czemu nie! 

Już błyszczą kocie oczy w mroku... 

Wieczór andrzejek zdarza się 

Raz jeden tylko w całym roku.  

 

W naszym przedszkolu również będziemy obchodzić 

„Andrzejki”. Zgodnie z wieloletnia tradycja naszego 

przedszkola, zabawy, konkursy i wróżby andrzejkowe dla 

dzieci poprowadzą panie bibliotekarki z Miejskiej                                  

i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach. 

 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców 

serdecznie zapraszają na Zabawy Andrzejkowe 

organizowane przez Przedszkole Publiczne wraz ze Szkołą 



Podstawową w Żywocicach oraz oddział zamiejscowy 

przedszkola, w Żużeli. Zabawy odbędą się w terminie 

26.11.2016 r.  

Więcej informacji na temat zabaw andrzejkowych można 

uzyskać w przedszkolu w Żywocicach oraz oddziale 

zamiejscowym w Żużeli.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 


