
PLAN PRACY LISTOPAD “BIEDRONKI” 

 

 

 

Dzień Niepodłegłości 10.11.2021 

- Omówienie polskich symboli narodowych “Flaga”, “Godło”, “Hymn Narodowy” 

- Odsłuchanie i odśpiewanie przez opiekunki i dzieci Hymnu Polski 

- Praca plastyczna – odbijanie rączek z farby na fladze Polski, praca wspólna, 

- Praca  indywidualna –zdobienie flagi przez dzieci , przyklejanie kawałków bibuły na czerwoną 

część flagi 

Dzień jeża 15.11.2021 

- Wspólna praca plastyczna – wyklejanie obrazka jeża z liści oraz innych elementów 

jesiennych, 

- Praca indywidualna – dzieci dostają wydrukowane obrazki jeży, gdzie zdobią je różnymi 

elementami (kolorowe kawałki bibuły, papier kolorowy) 

- Wspólne odśpiewanie piosenki “A w ogrodzie jeżyk śpi” 

- Pokazanie sylwetki jeża na obrazku i opowieść o tym zwierzątku 

 

Dzień Kredki 24.11.2021 

- Odśpiewanie utworu “Kolorowe kredki” 

- Pokazanie dzieciom różnych rodzajów kredek oraz ich kolorów ( świecowe, ołówkowe, 

pastelowe) 

- Praca plastyczna – kolorowanie szkicu kredki odrysowanej przez opiekunki  

 



 

Zajęcia ruchowe  

Codzienna poranna gimnastyka , podskoki, wymachy rąk, nóg, jazda na rowerku 

Zabawy w tunelu z elementami czworakowania 

Zabawy z chustą animacyjną  

Zabawa ruchowo- naśladowcza - dzieci naśladują ruchy opiekunek do różnych piosenek 

Zabawa ruchowa do piosenki “Stary Niedźwiedź mocno śpi” 

Tor przeszkód - dzieci przechodzą slalomem przez jeżyki , następnie wskakują do obręczy hula hop 

Zabawy kołowe - “Balonik” oraz “Biedronka Kropkowana” 

 

Zajęcia manipulacyjno- konstrukcyjne 

- Zajęcia stolikowe : układanie drewnianych układanek i puzzli – dzieci starsze, układanki i 

piramidy – dzieci młodsze  

- Dopasowywanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt) - celowanie i 

układanie 

- Zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków : budowanie 

wieży, mostów, pociągów i domków 

- Zajęcia plastyczne – wyklejanie chmurek i deszczyku przez przygotowany materiał przez 

opiekunki (kawałki papieru kolorowego) 

- Poznawanie różnych faktur przez dotyk – dotykanie kawałków materiałów o różnej 

strukturze 

Zajęcia umuzykalniające : 

- “My muzykanci” - gra na instrumentach muzycznych (cymbałki, bębenki, tamburyn, 

dzwoneczki, ) oraz odśpiewanie piosenki, 

- Deszczowa piosenka – dzieci naśladują głosem odgłosy padającego deszczu , szumu wiatru, 

spadających liści 

- Słuchanie piosenek o tematyce jesiennej, 

- Próba nauki piosenki “A w ogrodzie jeżyk śpi” 

Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

- Utrwalanie i uczenie pozytywnych zachowań w grupie : siedzenie w kole, porządkowanie 

zabawek po wspólnej zabawie, 

- Wpajanie nawyków grzecznościowych m.in.. używanie zwrotów “Dzień dobry”, “Do 

widzenia”, “Proszę”,”Dziękuję” 

- Dalsze doskonalenie nawyków higienicznych mycie buzi, mycie rączek po każdym posiłku , 

- Wspomaganie nauki samodzielnego picia z kubeczka – dzieci młodsze, posługiwanie się łyżką 

- dzieci starsze  

- Indywidualne próby zgłaszania potrzeb fizjologicznych oraz próby samodzielnego korzystania 

z nocnika – dzieci starsze 

 



 

1. A w ogrodzie jeżyk śpi, 
zbudź się jeżu zbudź. 

Lecz nie podam ręki ci, 
bo mnie będziesz kłuć. 

Refren: 
Chociaż na grzbiecie, 

jeżyk kolce ma. 
To każde z dzieci, 

lubi go jak ja. 

2. Mój jeżyku odwiedź nas do przedszkola spiesz. 
Był już kotek gościem raz, 

może być i jeż. 

Refren: 
Chociaż na grzbiecie, 

jeżyk kolce ma. 
To każde z dzieci, 

lubi go jak ja.     

 


