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       GRUPA PSZCZÓŁKI 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE: 

 DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI (10.11.2021) 

“Narodowe Święto Niepodległości” - Rozmowa z dziećmi na temat kraju ojczystego, jego 

kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych Polski. Dzieci wykonują w tym dniu 

pracę plastyczną – kontur orła będą wyklejały piórkami.  

 DZIEŃ JEŻA (15.11.2021) 

Święto kolczastego sympatycznego drapieżnika. W tym dniu wykonujemy pracę “Jeżyk z 

kolcami” - przewlekanie kolorowych kolców jeżykowi. 

 DZIEŃ KREDKI (24.11.2021) 

 Bajka o kredce “Sen zielonej kredki” Dzieci wysłuchają bajki o kredce oraz pojawi się 

odpowiedni rekwizyt . 

 Zabawa ruchowa – segregowanie odpowiednich piłeczek do koszy oznaczonych 

kolorem kredki. 

 Praca wspólna - wyklejanie ostrużynami z kredek dużego obrazka kredki. 

 “Wpadła gruszka” Zapoznanie dzieci z treścią wierszyka. Wykorzystanie naturalnych 

przedmiotów: owoce 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE: 

 “Jesienne drzewo” - wspólna praca plastyczna. Dzieci przyklejają naturalne liście lub 

wycięte z papieru do konturu drzewa 

 “Deszczowa chmurka” - Dzieci odciskają gąbkę zamoczoną w niebieskiej farbie na  

kontur chmurki. 

 “Drzewo jak dłoń” - na narysowanej dłoni dzieci robią kropeczki paluszkiem 

zamoczonym w farbie – kolorami jesieni. Nadgarstek to pień drzewa, palce to gałęzie 

a kropki to liście.  

   ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE: 



 Nauka piosenki “Zła pogoda”  

 “Złap kropelkę” Zabawa ruchowa – dzieci zbierają kropelki deszczu (zrobione z 

papieru) 

 Wspólne tańce do piosenki “Jadą jadą misie”. 

 “Zrób to co ja” - opiekunka zachęcająca dzieci do naśladowania ruchów, gestów 

treści śpiewanych piosenek: “ Głowa ramiona”, “Umyć ręce”, ”Tu paluszek. 

 “Co to za instrument” - zapoznanie dzieci z instrumentami muzycznymi , ich 

wyglądem i wydanym dźwiękiem. Dzieci samodzielnie grają na instrumentach. 

 Zabawy z chustą animacyjną. 

ZAJĘCIA MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE: 

Celem tych zabaw jest rozwój zręcznościowy oraz koordynacji ruchowej.  

Metody pracy: 

Wkładanie, nawlekanie, nakładanie, turlanie, otwieranie, zamykanie, budowanie i 

konstruowanie budowli z klocków lub innych materiałów konstrukcyjnych. 

 Konstrukcje z klocków drewnianych np. Garaże, domki, wieże 

 Konstrukcje z klocków typu wafle np. Zagroda dla zwierząt 

 Otwieranie i zamykanie butelek plastikowych 

 Turlanie – Dzieci siedząc w kole turlają piłkę do kolegi lub koleżanki 

 Wkładanie - Dzieci wkładają mniejszy kubeczek do większego. 

PIOSENKA “ZŁA POGODA” 

      Zła pogoda, kapie woda, kapie z nieba kap, kap, kap. 

  A w kaloszach do żłobeczka idą dzieci chlap, chlap, chlap! 

Kap, kap, kap, 

Kap, kap, kap, 

   Idą dzieci, 

      Chlap, chlap, chlap! 

 

      WIERSZYK “WPADŁA GRUSZKA” 

Wpadła gruszka do fartuszka  

A za gruszką dwa jabłuszka  

          A śliweczka wpaść nie chciała 

 Bo śliweczka niedojrzała 



 

 

 

 

 


