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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             

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


Listopad – jedenasty miesiąc w roku według kalendarza gregoriańskiego, ma 30 dni. 

Listopad jest na półkuli północnej miesiącem jesiennym, a na południowej wiosennym. 

Nazwa miesiąca pochodzi od opadających jesienią liści.         

                                

                                                  

 Święta i niektóre ważne daty 

1 listopada Wszystkich Świętych 
2 listopada Dzień Zaduszny 
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 
25 listopada Światowy Dzień Pluszowego Misia 
30 listopada Andrzejki 

CO WYDARZY SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU                             

 Dnia 7.11.19 w grupie I- PAZIOWIE odbędzie się uroczyste pasowanie na 

przedszkolaka. 

 Dnia 8.11.19 dzieci z gr. I-Paziowie i gr. II- Krakowiacy wychodzą do Domu 

Kultury na przedstawienie pt. ,,Pan Twardowski”. 

 Dnia 25.11.19 obchodzić będziemy Dzień Pluszowego Misia. 

 Dnia 27.11.19 dzieci z gr. III-Lajkoniki i gr. IV –Hejnaliści wychodzą do Domu 

Kultury na przedstawienie pt. ,,Lampa Alladyna”. 

 Dnia 29.11.19 dzieci będą brać udział w zabawach i wróżbach andrzejowych 

zorganizowanych w poszczególnych grupach. 

 W tym miesiącu we wszystkich grupach planowane są spotkania integracyjne  

z rodzicami połączone z przekazaniem obserwacji wstępnych.     

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                       



Odrobinę historii 

 

WIELCY BOHATEROWIE  NIEPODLEGŁEJ 

POLSKI 
    Legiony Polskie zostały utworzone 27 sierpnia 1914 r. Początek dała im Pierwsza 

Kompania Kadrowa, utworzona z inicjatywy Józefa Piłsudskiego 3 sierpnia 1914 r. w 

Krakowie. W latach 1914–1918 służyło w Legionach niemal 31 tys. osób. Składały się z 

polskich organizacji paramilitarnych, m.in. oddziałów Związku Strzeleckiego, Polskich 

Drużyn Strzeleckich, a także sekcji Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 

Stanowiłyoddzielną formację armii austro-węgierskiej. Legiony Polskie odwoływały się do 

polskiej tradycji wojskowej. Najsilniej nawiązywano do czasów napoleońskich i okresu 

istnienia Księstwa Warszawskiego – nazwą formacji, ceremoniałem wojskowym oraz 

elementami umundurowania.  

   Podczas I wojny światowej Legiony Polskie brały udział w walkach z armią rosyjską. 

Najważniejsze bitwy zostało stoczone m.in. pod Rokitną (13 czerwca 1915 r.), Jastkowem (31 

lipca – 3 sierpnia 1915 r.) i Kostiuchnówką (4–6 lipca 1916 r.). Po wydaniu w roku 1916 aktu 

5 listopada część legionistów polskich odmówiła złożenia przysięgi na wierność cesarzowi 

Niemiec, w związku z czym zostali internowani w obozach: żołnierze w Szczypiornie, 

oficerowie zaś w Beniaminowie, a Józef Piłsudski w Magdeburgu. W okresie od 20 września 

1916 do lutego 1918 r. Legiony Polskie nosiły oficjalną nazwę: Polski Korpus Posiłkowy. Po 

odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 r. oficerowie i żołnierze Legionów zaczęli 

tworzyć Wojsko Polskie.  

   Dziedzictwo Legionów było w okresie II Rzeczypospolitej jednym z najważniejszych 

elementów kształtujących tożsamość i patriotyczną postawę Polaków. Upamiętniano miejsca 

legionowych bojów, organizowano marsze szlakami bojowymi poszczególnych formacji. W 

powszechnej opinii po dziś dzień Legiony utożsamiane są z Marszałkiem Józefem 

Piłsudskim. 

 



Józef Piłsudski  

Józef Piłsudski 1867–1935 -przywódca ruchu niepodległościowego, polityk, 

marszałek Polski. „Dał Polsce wolność, granice,  moc i szacunek”.  

Te słowa, wypowiedziane przez prezydenta Rzeczypospolitej  Ignacego 

Mościckiego w dniu pogrzebu Józefa Piłsudskiego, znakomicie     

    charakteryzują rolę Marszałka w dziejach Polski. 

 

Roman Dmowski 1864–1939 „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron 

Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to 

Ojczyna, dla której chcemy żyć i pracować”. R. Dmowski, Myśli 

nowoczesnego Polaka (1903 r.)                                                                               

 

Ignacy Jan Paderewski(1860–1941)  

„Żaden z narodów na świecie  nie może się poszczycić takim jak nasz 

bogactwem uczuć  i nastrojów. […]  Może w tym tkwi czar nasz ujmujący,  

a może też to i wada wielka!”  

  

SYMBOLE NARODOWE 

Hymn Polski 

Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn 

państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 
Historia - pierwotnie, jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, został napisany przez 

Józefa Wybickiego, autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie 

mazura) jest nieznany. Pieśń powstała w dniach 16-19 lipca 1797 we włoskim miasteczku 

Reggio nell'Emilia w Republice Cisalpińskiej (w dzisiejszych Włoszech). Pierwszy raz 

została wykonana publicznie 20 lipca 1797 roku. Hymn śpiewany podczas powstań, 

rewolucji, świąt narodowych, I i II Wojny Światowej. Mazurek Dąbrowskiego 

przetłumaczony był w 17 językach przez poetów solidaryzujących się z walczącą Polską. 

 



 

 

Flaga Polski – prostokątna, podzielona na dwa pasy o układzie poziomym: biały na górze, 

czerwony na dole. Barwy państwowe Polski (biel i czerwień) pochodzą z godła państwowego 

– białego orła w koronie na czerwonym polu. Są to barwy ustanowione w polskiej 

konstytucji. 

Flagę uchwalił sejm odrodzonej Polski w dniu 1 sierpnia 1919 roku. W ustawie podano: „Za 

barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolor biały i czerwony w podłużnych pasach 

równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony.” 

 

 

 

 

Godło Polski - jest określone w art. 28. ust. 1 Konstytucji z 1997: "Godłem Rzeczypospolitej 

Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu". Jego aktualny, ustawowy 

wygląd to: biały, jednogłowy orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami             i dziobem, 

zwrócony w prawo na tle czerwonej, lekko zwężającej się ku dołowi tarczy herbowej. Barwy 

bieli i czerwieni są barwami Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi ustawowo. 

Pierwszymi, którzy używali orła jako herbu byli Piastowie śląscy, ale orły piastowskie były 

czarne. Po raz pierwszy białego orła użył Przemysł II w 1295. I w tym wypadku jest to już 

herb Królestwa. Na dobre Biały Orzeł jako godło państwa został przyjęty w czasach 

Kazimierza Wielkiego 

 



 

 

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, 

najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu –Pluszowy Miś. 

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie 

przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” 

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie 

w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo 
wcześniej. 

W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie. 
Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił 
małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone 

zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił 
historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent 
zabawek… Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i 
sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest 

określeniem wszystkich pluszowych misiów. 

 

25 listopada (w poniedziałek) każde dziecko przychodzi do 
przedszkola ze swoim ulubionym misiem, by zaprosić go do  wspólnej, 

wesołej zabawy. 

 

 

 



 

Święty Andrzej uważany jest za patrona panien, które chcą wyjść za mąż. Wigilia jego imienin, 
przypadająca na 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Dziewczęta spotykają się w swoim gronie, by 
za pomocą wróżb choć trochę odgadnąć przyszłość. Przede wszystkim jednak, by dowiedzieć się, kiedy 
wyjdą za mąż i kim będzie ich wybranek.                                     

<<    Wróżby Andrzejkowe   >> 

Tradycyjnie w Andrzejki wykonywane są różnego rodzaju wróżby, najczęściej dotyczące tematyki 
związków damsko-męskich. Niegdyś przykładano do nich dużą wagę i wykonywano  je w odosobnieniu. 
Współcześnie wróżby andrzejkowe mają jedynie charakter zabawy.  

I tak, wśród andrzejkowych wróżb wyliczyć można: 

 wylewanie wosku na zimną wodę przez klucz — na podstawie kształtu zastygłego wosku lub 
rzucanego przez niego cienia wróżono o przyszłym ukochanym, jego cechach wyglądu, zawodu itp. 

 ustawianie kolejno butów zgromadzonych dziewcząt od ściany do progu drzwi — ta, której but jako 
pierwszy dotarł do progu jako pierwsza miała wyjść za mąż. 

 rzucanie psu kości lub kulek ciasta oznaczających wybranych chłopców — jeżeli pies  jako pierwszy 
zjadł kość od danej dziewczyny, to ona jako pierwsza miała wyjść za mąż. 

 wróżba z kartkami — uczestnicy spisują imiona dziewcząt na jednej kartce, a imiona chłopców na 
drugiej, po czym kartki są odwracane i przekłuwane od góry — imię, które zostanie przekłute 

oznacza imię przyszłej wybranki / wybranka. 
 losowanie przedmiotów o przypisanym umownym znaczeniu — listek,to staropanieństwo, obrączka 

lub wstążka, to rychły ślub, różaniec, to powołanie do zakonu. 
 ucięcie w dniu św. Andrzeja gałązki wiśni lub czereśni — jeżeli gałązka zakwitnie w Boże 

Narodzenie, to jest to zwiastun szybkiego zamążpójścia. 



 

Andrzejkowe przysłowia 

Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście. 
Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego. 
Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze. 
Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja. 

   Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie. 
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży. 

Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja. 
Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima. 

 

 

 

Jesień to czas, podczas którego najchętniej zaszylibyśmy się w domu  

z kubkiem ulubionej herbaty i nadrabiali zaległości książkowe lub 

telewizyjne. Zadanie utrudnia się wtedy, gdy mamy dziecko i coraz 

częściej wymaga ono naszej uwagi. 

 



Proste sposoby na listopadowe kreatywne zabawy domowe: 

Rysowanie – to chyba jedno z ulubionych zajęć każdego dziecka. 

Pobudza wyobraźnię oraz kreatywność. Wystarczą tylko kredki             

i blok rysunkowy. 

Malowanie – można się przy tym pobrudzić co sprawia dziecku wiele 

radości (rodzicom trochę mniej, ważny więc odpowiedni ubiór                 

i zabezpieczenie miejsca pracy). Sięgnijcie po farby plakatowe oraz 

pędzelki, a także własne dłonie, korki, płatki kosmetyczne                     

i malujcie co podpowie wyobraźnia.  

Modelownie– to świetny rodzaj zabawy do tworzenia różnych 

zwierzątek i postaci z bajek. Potrzebna jest jedynie modelina                   

i plastelina. 

Klocki - dzięki nim możesz stworzyć z dzieckiem przeróżne budowle. 

Kto wie, może obudzi się w nim zmysł architekta i sam będzie 

wymyślał coraz to nowsze konstrukcje? 

Puzzle- to zabawka, która zachęca do myślenia. Niektórzy naukowcy 

twierdzą, że dzieci, które potrafią układać różne układanki,                 

w przyszłości szybciej uczą się czytać. 

 

Gry planszowe - to idealna forma do wspólnego spędzania czasu. 

Nutka rywalizacji spowoduje świetną zabawę. Możesz kupić gry 

edukacyjne, dzięki którym twoje dziecko nabierze nowych 

umiejętności. 

 

Gotowanie- wspólne pieczenie i gotowanie to połączenie 

przyjemnego z pożytecznym. Z jednej strony będzie to dobra zabawa 

dla dzieci, a z drugiej przyrządzisz dla nich od razu coś do jedzenia. 

Ponadto pociechy na pewno będą chciały spróbować czegoś, co same 

zrobiły i pomóc ci następnym razem. 

 

 



 

Zupa dyniowa 

Składniki: 

 0,5 kg dyni (obranej ze skóry, bez pestek) 

 0,5 kg ziemniaków 

 1,5 litra wody 

 2 cebule 

 koncentrat pomidorowy 

 śmietana 12-proc. do zup i sosów    

 natka pietruszki 

 3 łyżki masła 

 sól i pieprz 

 kostka rosołowa 

 łyżeczka czerwonej papryki słodkiej 

 gałka muszkatołowa 

Przygotowanie: 

Obraną dynię kroimy w kostkę, wkładamy do garnka z wodą, kostką rosołową i 

gotujemy do miękkości. Doprawiamy solą i pieprzem. Gdy będzie gotowa, wodę 

przelewamy do innego garnka, a dynię wyławiamy i przekładamy do miski. Miąższ 

miksujemy blenderem. Cebule obieramy i kroimy drobno. Na rozgrzaną patelnię 

wrzucamy masło i cebulę. Uwaga, cebula nie ma się smażyć. Trzeba ją zeszklić. Tylko 

wtedy zupa z dyni będzie miała odpowiedni smak i złocisty kolor. Gotową cebulę 

również miksujemy blenderem. Zupa z dyni to także ziemniaki, które obieramy, 

płuczemy i kroimy w talarki lub kostkę wrzucamy do wywaru dyniowego i gotujemy 

kilka minut do miękkości. Gdy ziemniaki są gotowe, do wywaru dodajemy zmiksowany 

miąższ dyni oraz zmiksowane cebule. Dodajmy kilka łyżek koncentratu pomidorowego, 

sproszkowaną słodką czerwoną paprykę. Następnie dodajmy 2-3 łyżki śmietany. Zupa 

z dyni powinna mieć jasnoczerwony kolor. Natkę pietruszki siekamy, a na tarce 

ścieramy kawałek gałki muszkatołowej. Dodajmy do zupy. Uwaga! Gałkę dodajemy 

ostrożnie, aby zupa z dyni nie miała zbyt intensywnego smaku. Doprawiamy solą  

i pieprzem.  

                                                                                                   Smacznego!                                       

 



POKOLORUJ 

 

 
 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

                                                                                                                           Gazetkę redagowały: 

                                                                                                                           Joanna Wójcik 

                                                                                                                           Elżbieta Krasny 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Gazetkę redagowały: 

                                                                                                                           Joanna Wójcik 

                                                                                                                           Elżbieta Krasny 

 


