
PLAN PRACY NA MIESIĄC LISTOPAD 

DZIECI 5 LETNIE SALA POMARAŃCZOWA -TYGRYSKI 

DATA TEMAT UWAGI 

02-05.11.21 

- opowiada o 

swojej rodzinie 

- zna swoją rodzinę 

- wyraża swoj 

szacunek i 

przywiązanie do 

rodziny 

Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki? 

- Święto zmarłych- rozmowa przy tablicach 

- Słuchanie opowiadania „Niewidzialna dłoń” 

-”Co lubi mama? Co lubi tata?- odkrywanie litery t,T 

- Rodzina instrumentów- wprowadzenie trójkąta 

-Nauka piosenki „Prawa i obowiązki” 

- Działanie prospołeczne „Niewidzialna ręka” 

-karty pracy cz.1 s. 66-67 

-Praca plastyczna „Domek” 

- poznanie pojęcia „prawo i obowiązek” 

- proszę o przyniesienie 

zdjęcia rodziny 
 

 

 

 

 

05.11.21 (piątek) Dzień 

postaci z bajek) możliwy 

akcent bajkowy w ubiorze) 

08-10.11.21 

-zna symbole 

narodowe 

-jest dumne z bycia 

polakiem 

-wie, co 

świętujemy 

podczas Święta 

Niepodległości 

Co powinien wiedzieć każdy Polak? 

- Słuchanie opowiadania „Skrzynia polskich skarbów, 

Legendy o Lechu, Czechu i Rusie” 

- i,I jak igła- odkrywanie litery 

- Nauka piosenki „ To Polska” 

- Zabawa „ Biało-czerwoni” 

- prezentacja „Podróż po Polsce” 

- Nauka kroku poloneza 

- Koncert patriotyczny online „Dzień Niepodległości” 

pani P. Lipińska 

- praca plastyczna „ Kokarda narodowa” 

- proszę o przyniesienie 

pocztówek o Polsce 
- 09.11.21 (wtorek) 

warsztaty chemiczne – 

Bajeczna chemia 

- 10.11.21 (środa) ubieramy 

się na galowo 

 

15-19.11.21 

- wie, jak 

wyglądają stroje 

ludowe 

- rozpoznaje 

muzykę ludową 

-wie, o czym 

opowiadają 

legendy 

-wymienia potrawy 

typowe dla 

regionów 

Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka? 

-Słuchanie opowiadania „ Magiczne opowieści” 

- Odkrywanie litery d,D 

- karty pracy cz2,s.2-7 

- Nauka piosenki „Tańce polskie” 

-Praca plastyczna „Smok wawelski”po wysłuchaniu 

legendy 

- Nauka kroku krakowiaka, słuchanie melodii ludowych, 

poznawanie tańców i strojów regionalnych 

-Ile oscypków zostało?- Odkrywanie zapisu cyfrowego 

liczby O 

- 15.11.21 (poniedziałek) 
Teatr Vaśka „Cudze 

chwalicie, swego nie 

znacie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22- 30.11.2021 

- wie, co to jest 

układ słoneczny 

- co to są 

gwiazdozbiory 

- wie, czym się 

różni kosmonauta 

od astronauty 

- wie, kto to był M. 

Kopernik 

Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką 

Niedźwiedzicę? 

-Słuchanie opowiadania „Wywiad z kosmitą” 
- Odkrywanie litery k,K 

- Nauka rymowanki „Neptusiątka” 

- karty pracy cz 2,s.10-13 

- Nauka piosenki „Układ słoneczny” 

- Praca plastyczna „ Statek kosmiczny” 

- Zabawa „ Gwiazdozbiory”- poznanie 

pojęcia :kosmonauta, astronauta 

- Zabawka sensoryczna „Butelka galaktyczna 

- Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6 

- Wróżby i zabawy andrzejkowe 

 

 

- 24.11.21 (środa) zajęcia 

otwarte dla Rodziców 
 

- 25.11.21 (czwartek) 

Dzień Pluszowego Misia- 

przynosimy swojego 

ulubionego misia 

 

 

 

 

 



  

 


