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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. 

Listopad to zwykle najmniej lubiany miesiąc: ponury, ciemny, słotny, wietrzny… 

Przypomina nam o przemijaniu, o tym, że wszystko ma swój kres – „w listopadzie liście 

opadają, a ludzie znicze na grobach stawiają”. Dla niektórych to listopad, a nie 

październik, zapowiada pogodę marcową: „jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa”. 

 

  



Kalendarium świąt w listopadzie 

 

 

1 listopada - Wszystkich Świętych 

2 listopada – Dzień Zaduszny 

5 listopada – Dzień Postaci z Bajek 

10 listopada – Dzień Jeża 

11 listopada – Święto Niepodległości 

16 listopada - Dzień Tolerancji 

20 listopada – Dzień Praw Dziecka 

22 listopada – Dzień Kredki 

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia 

30 listopada - Andrzejki 



Dla tych 

Którzy odeszli 

W nieznany świat, 

Płomień na wietrze 

Kołysze wiatr. 

Dla nich tyle kwiatów 

Pod cmentarnym murem 

I niebo jesienne 

U góry. 

Dla nich 

Harcerskie warty 

I chorągiewek gromada, 

I dla nich ten dzień - 

Pierwszy dzień 

Listopada. 

Danuta Gellnerowa "Dla tych, którzy odeszli" 

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych 

najbliższych zmarłych. W tym dniu całymi rodzinami odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze 

i stawiamy kwiaty na grobach naszych bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych - w dowód 

naszej pamięci, miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. 

Święto zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie 

Ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach... 



Narodowe Święto Niepodległości –polskie święto narodowe, obchodzone, co roku 11 

listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach 

rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe ustanowione  

w ostatnich latach II RP, przywrócone w 1989r.  

Obecnie 11 listopada jest świętem wolnym od pracy, które jest, co roku uroczyście 

obchodzone w całej Polsce. Popularnością cieszą się wydarzenia cykliczne, takie jak biegi 

niepodległości, parady uliczne, koncerty patriotyczne, wystawy czy inscenizacje historyczne. 

Szczególnie istotne są obchody w Warszawie, przy grobie Nieznanego Żołnierza, który 

upamiętnia wszystkich tych, którzy walczyli o wolność, którą dziś możemy się cieszyć.  

Święto to jest uważane za najważniejsze święto państwowe  

w roku i jedno z najpopularniejszych świąt kalendarzowych w ogóle.   

 

 

 

 



SYMBOLE NARODOWE 

 

Hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 oficjalny 

hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwotnie, jako Pieśń Legionów Polskich we 

Włoszech, został napisany przez Józefa Wybickiego, autor melodii opartej na motywach 

ludowego mazurka (właściwie mazura) jest nieznany. Hymn śpiewany podczas powstań, 

rewolucji, świąt narodowych, I i II Wojny Światowej.  

 

Mazurek Dąbrowskiego 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski… 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski… 



 

 

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. 

 

 

Godło Polski - "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.  

 

 

 

 

„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 Barwy Ojczyste                                

 

 

 



Andrzejkowe czary – mary 

Andrzejki to magiczny wieczór z wróżbami, który świętujemy na 

przełomie dwóch pór roku – jesieni i zimy,  

w wigilię świętego Andrzeja. Święty Andrzej w wielu krajach jest 

patronem zakochanych. 

W Polsce najpopularniejszą zabawą jest wróżenie 

 z wosku lanego na wodę przez dziurkę od klucza.  Rzucany na ścianę 

cień woskowej wróżby ma nam podpowiedzieć, na przykład, jaka 

będzie nasza przyszła miłość. 

W Rumunii andrzejkowe magiczne sztuczki i zabawy związane są mniej z miłosnymi 

planami, a bardziej z wypędzaniem złych duchów.  W noc poprzedzającą dzień świętego 

Andrzeja oknach i kominach, a także przed domem, zawiesza się czosnek, który ma bronić 

domowników przed złymi mocami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Ukrainie andrzejki obchodzi się później niż w Polsce. Tu jednak także na 

andrzejkowych zabawach królują wróżby. A do wróżenia wykorzystuje się tu nawet naleśniki 

i łakocie. Niektórzy chłopcy robią wybranym dziewczynkom przeróżne figle, które bywają 

przepowiednią na przyszłość. 

 



Kącik Rodzica 

"Syndrom Pinokia”- dlaczego dziecko kłamie? 

 

Zdarza się nierzadko, że przedszkolak „kłamie” i „oszukuje”. 

Nie wykazuje przy tym żadnego wstydu. Potrafi okłamać 

osobę dorosłą „prosto w twarz”. Dlaczego tak się dzieje? 

Gdzie dziecko nauczyło się takiego zachowania? A może to 

wrodzona skłonność do zmyślania albo naśladowanie 

zachowania starszych dzieci lub dorosłych? Czy dziecko 

wyrośnie na nieuczciwego człowieka? Czy można mu ufać? 

 

Rozwój moralny dziecka polega na uwewnętrznianiu reguł i norm moralnych. Dziecko musi 

poznać i zrozumieć zasady panujące w grupie społecznej, do której należy. Stopniowo uczy się 

odróżniania dobra od zła. Jest w stanie doświadczyć poczucia winy i wstydu. Zdolności te 

zależne są od poziomu rozwoju poznawczego, czyli myślenia u dziecka oraz jego rozwoju 

emocjonalnego. Postępowanie moralne oznacza określone, zgodne z zasadami zachowanie. 

Rozumowanie moralne oznacza przestrzeganie i myślenie w kategoriach moralnych, 

umiejętność wyjaśniania zasad właściwego moralnie postępowania.  

 

Zgodnie z teorią Piageta można wyróżnić cztery stadia w rozwoju moralnym człowieka: 

❖ Okres wczesnego dzieciństwa. Dziecko w wieku 2-4 lat wyróżnia się tzw. anomią 

moralną tzn. że maluch nie jest w stanie zrozumieć, na czym polegają zasady, reguły i 

normy moralne. Jeśli zachowuje się zgodnie z zasadami, to dlatego, że obserwuje 

zachowania dorosłych i w prosty sposób stara się je naśladować. Tendencja do 

„kłamstwa” , a inaczej zmyślania, fantazjowania jest u małych dzieci zjawiskiem 

naturalnym i wynika z ich egocentrycznego podejścia do życia. 

❖ Dziecko w wieku 5-7 lat jest na wyższym etapie rozwoju moralnego. Dziecko w tym 

wieku potrafi bardzo poważnie traktować zasady i reguły. Dziecko chętnie poznaje 

reguły gier, regulaminy zabaw, stara się im 

podporządkować 

❖ Dzieci w wieku 8-11 rozumieją , że reguły są 

umowami społecznymi. Zaczynają zwracać 

uwagę na motywy i intencje innych ludzi. 

❖ Dzieci powyżej 12 r.ż. normy traktują jako 

wynik wspólnych ustaleń i umów , które 

mogą być zmieniane w zależności od sytuacji. 

Występuje rozumienie , iż inne osoby mogą 

mieć odmienny punkt widzenia na różne 

sprawy. 



Dzieci poniżej 6 roku życia mogą wykazywać naturalną tendencję do kłamania i fantazjowania. 

Nie potrafią jeszcze trafnie rozróżniać rzeczywistości od fikcji. Dlatego ,też mijając się z prawdą, 

nie przeżywają poczucia winy i wstydu. Brakuje im świadomości, iż postępują niezgodnie z 

zasadami wyznawanymi przez osoby dorosłe. Ponieważ 

ich myślenie jest egocentryczne, działają tak, aby dbać 

przede wszystkim o swoje dobro. Zatem motywem 

zmyślania u małych dzieci może być np. chęć zwrócenia 

na siebie uwagi dorosłych lub uniknięcia tarapatów. 

Pojęcie małego dziecka o tym, co jest dobre, a co złe, nie 

jest tak daleko rozwinięte jak u osób dorosłych. 

Możliwości jego myślenia i rozumowania moralnego 

pozostają na niższym poziomie. Wydaje się , że dziecko 

najpierw uczy się „teorii dobrego postępowania” , 

dopiero po jakimś czasie będzie w stanie ją zrozumieć i 

zastosować w praktyce. Dlatego kluczowe znaczenie dla 

rozwoju dziecka w dziedzinie prawości i moralności ma 

postawa rodziców. Rozumiejąc ograniczenia poznawcze 

dziecka, powinniśmy stale wyjaśniać mu zasady i reguły 

moralnego zachowania, pomagać odróżniać dobro od 

zła, zwracać uwagę na konsekwencje jego postępowania 

dla innych ludzi.  

 

Znając etapy rozwoju moralnego u dzieci , możemy stopniowo przygotowywać je do szerszego 

rozumienia spraw międzyludzkich i wprowadzać w kolejne stadia  myślenia moralnego. Z 

pomocą przychodzą nam bajki, opowiadania, filmy dla dzieci. Doskonałą okazję stwarzają też 

własne doświadczenia i sytuacje z życia codziennego. Należy je omawiać wspólnie z dzieckiem, 

zachęcając do wyjaśniania motywów postępowania różnych osób , wartościowania ich 

zachowania oraz przewidywania skutków, jakie to zachowanie może za sobą nieść. 

 

Fantazjowanie dziecka może mieć niestety także wymiar  „patologiczny”. Częstsze oraz 

nietypowe w swej treści i wymiarze fantazjowanie może pojawiać się u dzieci doświadczających 

zaniedbania, przewlekłego stresu, nadużyć, przemocy czy też będących świadkami 

traumatycznego zdarzenia. W przypadku nadużyć wobec dziecka konieczna jest interwencja 

medyczna i psychologiczna (psychoterapeutyczna), ale także prawna, mająca na celu 

zabezpieczenie zdrowia i życia dziecka. 

 

 

 

 



Co robić - porady praktyczne: 

✓ Chwal dziecko , kiedy mówi prawdę; 

✓ Okazuj mu swoją aprobatę i zainteresowaniem, nawet wtedy , gdy tego nie żąda; 

✓ Nie nazywaj każdej zmyślonej opowieści dziecka „kłamstwem”- niektóre są po prostu 

wybujałą fantazją; 

✓ Kształtuj u dziecka poczucie własnej wartości i dbaj o jego pozytywne kontakty z 

rówieśnikami, aby nie próbowało przypodobać się innym dzieciom poprzez 

wymyślanie historii; 

✓ Podyskutuj z dzieckiem  o tym, jak się czuje osoba oszukana przez kogoś bliskiego, 

znajdź każdego dnia chwilę , aby wysłuchać dziecko i porozmawiać z nim o jego 

radościach, troskach, codziennych sprawach; 

✓ Bądź przykładem osoby prawdomównej i uczciwej - zarówno w stosunku do dziecka , 

jak i wobec innych osób , w różnych sytuacjach życiowych. 

 

 

Źródło: A.Wentrych „Zanim wkroczy specjalista…” Jak pomóc przedszkolakowi w trudnych sytuacjach.Przewodnik 

dla nauczycieli i rodziców.  



Kącik dziecka 

 

Jesienna kolorowanka  



Przejdź przez labirynt 



 



 



Poczytaj mi mamo… Poczytaj mi tato… 

Biały orzeł (A. Widzowska) 

W domu babci i dziadka zawsze dzieje się 

coś ciekawego. Babcia zna mnóstwo opowieści z 

dawnych lat, a dziadek otwiera czasem swój kufer 

z różnymi skarbami. Tak właśnie było podczas 

poniedziałkowej wizyty wnucząt. 

 

− Babciu, czy znasz jakąś ciekawą legendę? – 

zapytał Filip. 

− Oczywiście – odpowiedziała babcia. − Dzisiaj 

jest szczególne święto, więc opowiem wam 

legendę o tym, jak powstała Polska. Chcecie? 

− Chcemy! – odpowiedzieli chórem Zuzia i Filip. 

− Dawno, dawno temu w dalekich krainach żyły plemiona Słowian. Na czele trzech 

największych rodów stali trzej bracia: Lech, Czech i Rus. Ludzie żyli ze sobą w zgodzie i byli 

szczęśliwi. 

Nie było tam sklepów, tak jak dzisiaj, ludzie 

sadzili zboże, łowili ryby i żyli z tego, co 

wyhodowali sami. Gdy zabrakło żywności, 

wodzowie postanowili znaleźć nowe, 

lepsze tereny do zamieszkania. Rus wybrał 

dla swojego ludu krainę pełną rzek, Czech 

osiedlił się  

w pobliżu gór, a Lech zaprowadził swój lud 

tam, gdzie było dużo pól i lasów. 

− Tu będzie nasz dom – powiedział. 

Nagle ludzie z jego plemienia zobaczyli wielkiego białego orła lądującego w gnieździe na 

szczycie ogromnego dębu. Uznali to za dobry znak i w tym miejscu zbudowali gród 

 w kształcie orlego gniazda. Nazwali go Gnieznem. 

− Babciu, przecież orzeł jest w godle Polski! – zawołał Filip. 

− Masz rację. Biały orzeł na czerwonym tle stał się godłem rodu Lecha. 

Jego lud nazwano Polanami, ponieważ ludzie zajmowali się głównie 

uprawą pól. 

− A ja widziałam prawdziwego orła w zoo – powiedziała Zuzia. − 

Może to jego rodzina? 

− Właśnie! To chyba prapraprawnuczek tamtego orła – podsumował 

Filip. 



Po chwili do pokoju wszedł dziadek i położył na stole błyszczący 

przedmiot. 

− To jest medal waszego prapradziadka Stanisława, który walczył o 

niepodległość i brał udział w pierwszej wojnie światowej. 

− Co to jest niepodległość? – zapytała Zuzia. 

− To inaczej wolność. Każdy w swoim kraju chce się czuć bezpiecznie, 

obchodzić swoje święta i tradycje. Polakom odebrano taką możliwość. 

Spójrzcie, to są fragmenty pamiętnika 

 i listów waszej praprababci Rozalii. Pisała o tym, że w szkołach nie 

wolno dzieciom mówić po polsku.  

Dziadek położył na stole stare, pożółkłe kartki zapisane równiutkim pismem. Potem wyjął ze 

skrzyni więcej skarbów: stare zdjęcia, kolczyki praprababci i żołnierską czapkę prapradziadka. 

− Był czas, że Polski w ogóle nie było na mapie Europy, bo silniejsze, sąsiednie kraje podzieliły 

ją między siebie. To był tak zwany czas rozbiorów, ale na terenach polskich nadal mieszkali 

Polacy. Było im ciężko, bo nie mogli sami decydować o swoim losie i kazano im mówić 

 w obcych językach. Nie mieli też swojego króla ani prezydenta – powiedział dziadek. 

− Ojej – zmartwiła się Zuzia. 

− Dzięki odwadze polskich żołnierzy, w tysiąc dziewięćset osiemnastym roku Polacy odzyskali 

niepodległość, a Niemcy przegrały I wojnę światową. Na pamiątkę tego wydarzenia jest 

obchodzone święto 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości. 

− To dzisiaj – zauważył Filip. 

− Tak. I będziemy dzisiaj świętować! – zawołał dziadek radośnie i wręczył dzieciom papierowe 

flagi. 

Godzinę później dzieci wraz z dziadkami i rodzicami wzięły udział w marszu z okazji Święta 

Niepodległości. Pod koniec dnia odbył się koncert piosenki żołnierskiej, ale Filip nie patrzył na 

scenę. Wciąż spoglądał w niebo, bo wydawało mu się, że widzi w oddali krążącego białego 

orła. 

  



Pół godzinki dla rodzinki 

Propozycje zabaw nie tylko na andrzejkowy wieczór: 

„CZARODZIEJSKIE JAJKO”   

Będą ci potrzebne: dwie szklanki, sól, dwa jajka. 

Zanim przystąpisz do tej sztuki, nalejesz wody do połowy obu szklanek. Następnie  

w jednej szklance rozpuścisz ok. 10 łyżek soli. Powiesz do swoich widzów: „mam dwa jajka”. 

Jedno z nich jest zaczarowane. Powiedzcie, które i dlaczego? Wkładasz najpierw jedno jajko 

do czystej wody- tonie.  Następnie drugie do słonej wody- pływa na powierzchni. Widzowie 

zastanawiają się, dlaczego. Jeżeli nie zgadną, powiedz im, że słona jest bardzo słona i dlatego 

nie tonie. Z tego samego powodu w słonym morzu pływa się łatwiej niż w rzece czy jeziorze. 

„SUCHA CHUSTECZKA” 

Będzie ci potrzebne: pojemnik z wodą, pusta szklanka, 

papierowa chusteczka.  

Pytasz czy można włożyć papierową chusteczkę do wody tak, 

aby jej nie zmoczyć?  

Następnie wlejesz wodę do miski, a chustkę zwiniesz i włożysz 

do pustej szklanki. Odwrócisz szklankę otworem do dołu i 

szybkim ruchem zanurzysz w wodzie, którą masz w misce. 

Woda nie wleje się do środka i chusteczka pozostanie sucha. 

(Woda nie może się wlać do środka, ponieważ szklanka jest pełna powietrza). Kulka chusteczki 

powinna miękko otulać dno szklanki. 

„WODA, KTÓRA SIĘ NIE WYLEWA” 

Potrzebne ci będą: jedna szklanka, kawałek kartonu, woda. 

Zapytaj: „Czy umiecie zrobić taka sztukę, że odwrócicie szklankę z wodą i ona się nie wyleje? 

Pokaże wam jak to zrobić.” Wlej do szklanki, z dzbanka pełno wody. Pomocz lekko palcem 

brzeg szklanki. Przykryj szklankę kawałkiem kartonu. Przytrzymaj kartkę i odwróć szklankę 

wraz z kartonem do góry dnem. Odsuń rękę, która przytrzymywała karton. Woda powinna 

pozostać w szklance. (Woda nie wylewa się, dlatego, że znajdujące się wokół nas powietrze 

podtrzymuje karton pod szklanką). 



„NIEZWYKŁE SŁOMKI” 

Będą ci potrzebne: szklanka z wodą, dwie słomki do picia napojów. 

Wyciągasz za pomocą jednej z nich trochę wody ze szklanki. Przyciskasz palcem górny otwór 

szklanki i wyciągasz ją, trzymając prosto (pionowo). Woda pozostaje w słomce! Nie wypływa. 

Kiedy zdejmujesz palec ze słomki- woda wypływa. Masz niezwykłe słomki. Prawdziwe czary. 

(Gdy zdejmiesz palec ze słomki, powietrze znajdujące się w górnej części wywiera takie 

ciśnienie, że woda się wylewa). 

 

 

 

 

  



Z przedszkolnego Menu- pyszności dla naszych Krasnali 

ZUPA Z DYNI  

Składniki: ·oczywiście konieczna jest wielka dynia! 

Potrzebujesz około 1 kg miąższu. 

- biała część pora (1 sztuka)  

- 2-3 ząbki czosnku 

- 4 szklanki wywaru warzywnego 

- pół szklanki jogurtu,   

- mielony kminek i imbir do smaku,  

- 1łyżka oleju lub oliwy 

- natka pietruszki 

Wykonanie: Czosnek posiekać lub wycisnąć. Pory pokroić w delikatne paseczki. Rozgrzać 

oliwę na dnie garnka, wrzucić czosnek i pory, dodać kminek i imbir, przesmażyć cały czas 

mieszając. Dodać dynię pokrojoną w drobną kostkę. Wlać wywar i szybko doprowadzić całość 

do wrzenia. Gotować około pół godziny na małym ogniu. Po wystudzeniu zmiksować i dodać 

jogurt. Przed podaniem podgrzać i posypać posiekaną natką. Jogurt można dodać dopiero na 

talerzach. 

Ciasteczka "kruche liście" 

Składniki: 

• 2 szklanki mąki 

• 1/3 kostki masła 

• 1/3 szklanki cukru 

• 2 jajka 

• cukier 

Wykonanie:  Mąkę sypiemy do miski, dodajemy zimne masło i siekamy nożem. Następnie 

dodajemy cukier i wbijamy żółtka. Wyrabiamy ciasto i wkładamy je na 10 minut 

do zamrażarki. Rozwałkowujemy i wykrawamy ciastka przy pomocy odpowiedniej foremki. 

Roztrzepanym białkiem jajka smarujemy ciasteczka i dekorujemy je cukrem. Pieczemy na 

złoty kolor w 180 stopniach C. 

*Wszelkie informacje i zdjęcia zostały zaczerpnięte z literatury i Internetu. 

Gazetkę przygotowała: Anita Podlaska 


