
LISTOPAD  2021 PLAN PRACY – GRUPA MISIE 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE : 

- Dzień Niepodległości  10.11.2021r 

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy w 

życiu żłobka. Również ważne jest ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI o którym będziemy rozmawiać.  

Zapoznanie dzieci z symbolami  oraz barwami narodowymi. 

Kształtowanie podstawy szacunku i miłości do Ojczyzny. 

Praca plastyczna –Flaga Polski (chorągiewki na patyczkach).   

Wyklejanie bibułą Godła Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

- Dzień jeża 15.11.2021r 

Nauka wierszyka pt. „Jeże”. 

Plakat jeża - doklejamy kolce. 

Kolorowanie ilustracji jeża. 

Pogadanka na temat jeża. 

Fotobudka  jeża. 

 

 

 

  



- Dzień kredki 24.11.2021r 

Plakat kredki. 

Wykonanie kredki z papieru technicznego.  

Poznawanie kolorów – dopasowywanie kredek do odpowiednich kolorów. 

Kolorowanie ilustracji kredek.  

 

 

ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY : 

-Kontynuacja zadań z poprzednich miesięcy. 

( Kształtowanie nawyków porządkowych, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie, odkładanie 

zabawek na swoje miejsce, przyswajanie zwrotów grzecznościowych : proszę, dziękuję, 

przepraszam, uczenie się używania ich w określonych sytuacjach.) 

-Usamodzielnianie (samodzielne jedzenie, mycie rąk). 

-Wdrażanie do prac zespołowych ,zgodne współdziałanie w grupie. 

(Nie popychamy, nie zabieramy zabawek ) 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE : 

- Zabawa z piłką ( toczenie, turlanie ). 

- Rzuć woreczkiem  do celu zabawa z elementem rzutu i chwytu. 

- Zabawy z balonami dmuchanie ,łapanie. 

-Gimnastyka ogólnorozwojowa pajacyki, podskoki, wymachy ramionami, przysiady. 

- Świat baniek mydlanych – puszczanie baniek mydlanych przez opiekunki. 



- Gimnastyka ogólnorozwojowa z  wykorzystaniem  hula-hop. 

 

ZAJĘCIA MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE: 

-Zabawa klockami drewnianymi, gwiazdkami, waflami budowanie, łączenie elementów. 

-Układanie puzzli rozwój spostrzegawczości, logicznego myślenia.  

Zabawy w kącikach zainteresowań. 

Kącik kuchenny rozwijamy motorykę małą przekładanie z garnka do miseczki, wrzucanie warzyw 

do garnka, mieszanie, próba nabierania warzyw łyżką cedzakową.  

Kącik majsterkowicza nauka nazewnictwa narzędzi, wkręcanie śrubek, wbijanie młotkiem. 

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE: 

- Zabawy przy muzyce z płyt CD - śpiew, taniec, słuchanie muzyki. 

-  Zabawa z instrumentami muzycznymi ( cymbałki, flet, dzwoneczki, tamburyn, kastaniety) 

- Zabawy w kole ze śpiewem „Balonik”, „Kółko graniaste”, 

 „ Stary niedźwiedź”, „Rączki do góry”, „ Biedroneczka „     

 

Wierszyk pt. „Jeże” 

Po sadzie, po sadzie spacerują jeże  

jeden jeż, drugi jeż                           

tupta, tupta mały zwierz               

jeden jeż, drugi jeż  

tupta, tupta mały zwierz                

   

Po parku, po parku spacerują jeże 

jeden jeż, drugi jeż 

tupta, tupta mały zwierz 

jeden jeż, drugi jeż 

tupta, tupta mały zwierz 

Zmęczyły się jeże po długim spacerze  

tupnęły,                                  

ach                                              

zasnęły.                                     



 

 

 

 


