
    

 LISTOPAD 2022   
 

 TEMAT TYGODNIA WAŻNE DATY 

 
31.10.- 04.11. 

Bawisz się ty, bawię się ja 

 

03.11. (czwartek)- Dzień Kanapki 
04.11. (piątek)- Międzynarodowy Dzień Postaci z 
Bajek (można przyjść w strojach postaci z bajek) 
` 

 
07.11.- 11.11. 

Jesteśmy Polką i Polakiem 

 

08.11. (wtorek)- Europejski Dzień Zdrowego 
Jedzenia i Gotowania 
10.11. (czwartek)- Dzień Jeża 
11.11. (piątek)- Dzień Niepodległości- wolne 
 
 

 
14.11.- 18.11. 

. 

Jesienna pogoda 

 

14.11. (poniedziałek)- Dzień Placków 
Ziemniaczanych 
17.11. (czwartek)- Dzień Czarnego Kota 
18.11. (piątek)- Dzień Myszki Miki 

 
21.11.- 25.11. 

Przyjaciele Pluszowego Misia 

 

22.11. (wtorek)- Dzień Kredki 
24.11. (czwartek)- Dzień Buraka 
25.11. (piątek)- Dzień Pluszowego Misia 

 
28.11.- 02.12. 

 

Zima tuż tuż 

 

28.11. (poniedziałek)- Dzień Ciasta 
02.12. (piątek)- Barbórka, odwiedziny górników 
przychodzimy ubrani na czarno 

 

 



 

 

LISTOPAD 2022 
 

ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ RUCHOWY I UMUZYKALIAJĄCY 

* kształtowanie umiejętności społecznych- 
porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi w grupie 
*zgodnego funkcjonowania podczas zabaw, reagowanie 
na polecenia opiekuna 
* prowokowanie do wykonywania określonych zadań, 
pomocy innym 
* kształtowanie czynności samoobsługowych- 
samodzielne rozbieranie się- ubieranie się,  
* wdrażanie do utrzymania ładu i porządku na sali- 
prowokowanie do sprzątania zabawek, zasuwania 
krzesełek po odejściu od stołu 
* kształtowanie nawyków higienicznych- samodzielne 
mycie i wycieranie rączek, korzystanie z nocnika/ toalety 
 
 
 

*  poranna gimnastyka przy muzyce 
* zabawy umuzykalniające: pada deszczyk 
* zabawy ruchowe: muzyczne stop, koniki 
* zabawy integracyjne: wstawaj misiu 
* zajęcia rytmiczne: marsz, tupanie, klaskanie,  
chodzenie w rytm muzyki, reagowanie na sygnały 
dźwiękowe 
*gra na instrumentach: grzechotki 
 

ROZWÓJ MANIPULACYJNY ROZWÓJ POZNAWCZY 

* zabawy konstrukcyjne- budowanie z klocków  
*wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematem, 
*zabawy sensoryczne 
*zabawa sorterami 
 
 

*Bawię się ja, bawisz się ty- integracja grupy 
poprzez zabawy kołowe, ruchowe. Rozmowy o tym 
jak się zachowujemy w grupie. Tańce, reagowanie na 
sygnały dźwiękowe. 
*Jesteśmy Polką i Polakiem- zabawa przy piosence 
Jesteśmy Polką i Polakiem, poznanie symboli 
narodowych, rozpoznawanie ich na obrazkach. 
*Jesienna pogoda- rozpoznawanie i nazywanie 
zjawisk pogodowych, określanie jaka jest pogoda za 
oknem, poznanie piosenki o deszczu 
*Przyjaciele Pluszowego Misia- zabawa integracyjna 
w kole Wstawaj Misiu, pogadanka o dbaniu o 
zabawki. Wykonanie pracy plastycznej zgodnej z 
tematem  

*Zima tuż tuż- spotkanie z górnikami, poznanie ich 
pracy, elementów stroju. Wykonanie pracy 
plastycznej. 


