
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   Kochane Misie! 

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzieo Dziecka, to znaczy,  

że Dzieci na całym świecie obchodzą swoje święto. 

Z tej okazji przyjmijcie od nas życzenia… 

 

Najlepsze życzonka, 

pięknego w życiu słonka, 

smutków małych jak biedronka 

i szczęścia wielkiego jak smok! 

Rośnij duży, dzielny, zdrowy, 

w 100% odlotowy. 

Teraz coś dla Twojej główki, 

by nie było z niej makówki. 

Bądź pomocny jak komputer, 

szybki jak japoński skuter, 

sympatyczny jak maskotka 

i słodziutki jak szarlotka. 

 

 

 

 

 

 

 



Posłuchajcie wiersza A. Widzowskiej „Małe cuda”. 

 

To nie prawda, że dorośli najmądrzejsi są pod słońcem, 

bo kto uczy ich radości? 

Małe roześmiane brzdące! 

Tak wspaniale być maluchem, 

biegać boso, liczyć mrówki, 

koniec tęczy mieć za uchem, łowić ryby na sznurówki! 

Wszystkie dzieci są ciekawe, chcą znać pismo i cyferki,  

badać to, co piszczy w trawie, wiedzieć,   

czemu słoń jest wielki! 

Gdy się dziecku coś nie uda i popada w tarapaty, 

wspieraj je, a sprawisz cuda, 

nie krzycz głośniej od armaty! 

Dzieci lubią być słuchane, kiedy mówią coś z powagą,  

a gdy czasem chcą być same, mają też do tego prawo.  

Nikt nie może szturchać dziecka, straszyć klapsem ani pasem, 

śmiać się, gdy mu leci łezka, lub nazywać je głuptasem! 

Czasem dzieci są marudne, płaczą z żalu lub ze złości,  

są samotne, śpiące, brudne, ale zawsze chcą miłości!  

Gdy się duzi bawią z dziećmi w śmichy – chichy, w poczytajki,  

świat jest piękny i bezpieczny, lepszy od zmyślonej bajki. 

 

 
źródło: /urocze.przedszkole-bajka.pl/2019/11/02/wiersze-i-piosenki-na-listopad-2019/ 
Rozmowa na temat wiersza: 

 Co lubią robić małe dzieci? 

 Co powinni robić Rodzice gdy dzieciom się coś nie uda? 

 Czego nigdy nie powinniśmy robić dzieciom?  

 Czego dorośli mogą nauczyć się od dzieci? 

 Czego dzieci oczekują od dorosłych? 
 

 



Zadanie. Pokoloruj baloniki według wzoru. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                       

           



Zadanie. Pokoloruj balony według kodu. 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 Zadanie. Połącz w pary pasujące do siebie obrazki.    

            

       



 Zdanie. Połącz ze sobą takie same zabawki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           

 Zadanie. Policz zabawki . Liczby napisz w kratkach.    

            

            

             

 

 

 



Zadanie. Policz zabawki następnie liczby wpisz w kratki.     
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Zadanie. Policz rysunki: misiów i lalek, wózków, samochodów. Pod rysunkami na dole strony 

narysuj odpowiednią liczbę kropek.        

            

            

            

            

            

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Opracowanie: Anna Ledwoch, Monika Kocot, Beata Urbaniak.     


