
PLAN PRACY LISTOPAD 2020- GRUPA BIEDRONKI 

 

ZAJĘCIA DYDKTYCZNE 

 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 9.11.2020r 

 

 Omówienie przez opiekunki symboli związanych z dniem Święta Niepodległości. 

 Praca plastyczna- wyklejanie bibułą flagi Polski. 

 Wszyscy w tym dniu przychodzimy w bluzeczkach w kolorze białym lub czerwonym   

                                    
 

 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 25.11.2020r 

 

 Krótkie opowiadanie o Misiu. 

 Dzieci dostają misiowe odznaki. 

 Rysujemy misia- dzieci namoczoną gąbką w farbie malują misia wcześniej 

narysowanego przez opiekunkę. 

 

 
 

 

 

 

 

 

„ Wiwat misiu łakomczuszku 

   Niech nie burczy Ci już w brzuszku 

   My życzenia Ci składamy 

   Byś był jak najdłużej z nami 

   Miodku zawsze miej w dostatku 

   Żyj nam 100 lat nasz Misiaczku.” 



ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

 

 Nauka nowej piosenki „ Jadą, jadą misie”. 

 Proste zabawy w kółeczku: „Balonik” oraz „Mam Biedronkę kropkowaną”. 

 Swobodny taniec do piosenek z płyt CD. 

 Zabawy z instrumentami- opiekunka wystukuje rytm, a dzieci próbują ją naśladować. 

                                  
 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE 

 

 Zabawa z tunelem, dzieci przechodzą przez tunel, w ten sposób rozwijają sprawność 

ruchową. 

 „Omiń kałużę” i „Złap krople deszczu” ćwiczenia z elementami równowagi, 

zręczności i orientacji. 

 Ćwiczenia przeciw występowaniu płaskostopia (chód na palcach, piętach oraz 

podkurczanie i prostowanie palców stóp). 

 Marsz, bieg, podskoki w rytm słyszanej muzyki 

 

 

 

ZAJĘCIA MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE 

 

 Rzucanie do celu woreczkami wypełnionymi grochem. 

 Szeregowanie klocków, konstruowanie budowli dwuwymiarowych np.: dom z 

kominem, wprowadzanie budowli ażurowych np.: mostek. 

 Układanie wieży z kolorowych kubeczków-w ten sposób dzieci poznają kolory. 

 

 

                                      
 

 

 



ZAJĘCIA TEMATYCZNE 

 Utrwalanie przez dzieci nawyków porządkowych- po skończonej zabawie sprzątamy 

zabawki. 

 Uczymy się mówić: proszę, dziękuję, przepraszam.  

 Doskonalimy czynności samoobsługowe- dzieci zdejmują same ubrania, myją same 

rączki po posiłku. 

 

 

 

 

 
 

 

„ Jadą, jadą misie” 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

Przyjechały do lasu, narobiły hałasu, 

Przyjechały do boru, narobiły rumoru. 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

A misiowa jak może, prędko szuka w komorze, 

Plaster miodu wynosi, pięknie gości swych prosi. 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

Zjadły misie plastrów sześć 

I wołają: „jeszcze jeść!” 

Jadą, jadą misie, tra la la la la, 

Śmieją im się pysie, cha cha cha cha cha, 

Przyjechały do lasu, narobiły hałasu, 

Przyjechały do boru, narobiły rumoru. 

  


