
LISTOPAD  2022 PLAN PRACY – GRUPA MISIE 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE :                                                                        

Dzień postaci z bajek                                                                           

Praca plastyczna – kolorowanie różnych postaci z bajek.                 

Opowiadanie, czytanie bajek. 

Dopasowywanie bohaterów do odpowiedniej bajki. 

                              

Dzień Niepodległości 

Zapoznanie dzieci z symbolami oraz barwami narodowymi. 

Kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury oraz tradycji. 

Praca plastyczna wykonanie kotylionów. 

                                  

Dzień pluszowego misia 

Wspólna zabawa w misiowej krainie przy piosenkach o misiach. 

Misiowa fotobudka 

Praca plastyczna  wyklejanie misia  z przygotowanych papierowych elementów.   

 



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, podawanie piłki między sobą ). 

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

- Slalom miedzy kręglami.  

-Sportowe zabawy ogólnorozwojowe  pajacyki, podskoki, wymachy ramionami, przysiady. 

- Gimnastyka ogólnorozwojowa z  wykorzystaniem  hula-hop. 

- Zabawa z wykorzystaniem tunelu animacyjnego. 

- Zajęcia kołowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

ZAJĘCIA MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE: 

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

-Układanie puzzli rozwój spostrzegawczości, logicznego myślenia.  

- Nawlekanie korali według wzoru. 

- Praca plastyczna – wyklejanie kropek z plasteliny na przygotowanych ilustracjach. 

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”, „ Słoneczko”, 

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



Poszła Ola na spacerek 

Na słoneczko, na wiaterek, 

A tu lecą jej na głowę 

Liście złote i brązowe... 

Myśli Ola: "Liści tyle, 

Zrobię bukiet z nich za chwilę!" 

La, la, la, la, la, la, la, la, la 

La, la, la, la, la, la, la, la, la 

 
 

                                       



 

 

 

                    

 

 

 

 


