
Plan pracy na miesiąc Listopad – 3 latki 

Data Wydarzenie Wartości Uwagi 

02-

05.11.21r. 

Pada deszcz 
- „Pada deszcz”, nauka piosenki 
- wykonanie pracy plastycznej „Parasol”, 

„Deszczak i kalosze” 
- słuchanie opowiadania „Smutny parasol” 
- integracja grupy podczas wspólnych zabaw  
- zabawy orientacyjno- porządkowe 
- wesołe zabawy z gumą sensoryczną 

Kreatywność, 

Pogoda ducha 

 

08-

12.10.21r. 

Dbamy o zdrowie 

- zabawy swobodne – wdrażanie do dbania 
wzajemnie o siebie podczas zabawy  
- praca plastyczna „Mój kolorowy 
ręczniczek” 
- nauka piosenki „Witaminki” 
- utrwalanie zapoznanych form dbania o 
zdrowie 

- zabawy kulinarne – sałatka owocowa 
- układanie wieloelementowych puzzli 
- słuchanie wiersza „Zdrowie” 

Troskliwość, 

Zdrowie 

 

10.11.21r. Narodowe Święto Niepodległości 
- celebrowanie święta 

Szacunek, 

Godność 

Proszę o ubranie 
dzieci wizytowo 

15-

19.11.21r. 

Domowi ulubieńcy 
- zapoznanie z formami dbania o zwierzęta 
domowe 
- zwracanie uwagi na potrzeby naszych 
pupili 
- nauka piosenki „Kundel bury” 
- słuchanie opowiadania „Pimpuś” 
- praca plastyczna „Pies”, „Kot” 
- naukawiersza „ Idzie kotek”  

Iwony Róży Salach Idzie Kotek 
Idzie, idzie kotek mały, 
doszedł do przedszkola. 
Ola go znalazła w szatni  
i przyniosła do nas. 
Kotku mały, kotku szary, 
możesz z nami zostać. 
Jeść dostaniesz, pić dostaniesz,  
krzywda  cię nie spotka. 

- zabawy muzyczne przy 
akompaniamencie 

- układanie elementów według wielkości 

Wrażliwość, 

Zaangażowanie  

 

16.11.21r. Pasowanie na przedszkolaka 
- branie udziału w uroczystości, 
 

Wiedza 

Zaangażowanie 

Proszę o ubranie 

dzieci w strój 

galowy 

22-

26.11.21r. 

Urządzenia w moim domu 
- słuchanie wiersza „Żelazko” 
- wykonanie pracy plastycznej „Żelazko”, 
„Telewizor” 
-zabawy z pudełkiem sensorycznym 
- zabawy sensoryczne  
- warsztaty kulinarne „pieczone jabłko” 

Spostrzegawczość, 

Bezpieczeństwo 

 



- zabawa matematyczna- segregowanie 
według podanego pomieszczenia w domu 
- zabawa orientacyjno – porządkowa 

25.11.21r.  Dzień Pluszowego Misia 
- celebrowanie święta 
 

Wrażliwość 

Otwartość 

Proszę o 

przyniesienie 

ulubionego misia 

29.11.21r. 

– 3.12.21r. 

Czy smoki to dinozaury 
- słuchanie opowiadania „O czym szeptały 
iskierki 
- wykonanie pracy plastycznej „Dinozaur” 
- zabawy muzyczne przy akompaniamencie 
- nauka piosenki „Jak upływa czas” 
- zabawy z chustą animacyjną 
- zabawy ruchowe z elementem rzutu 
- zabawy sensoryczne 

Ciekawość 

Spostrzegawczość 

 

30.11.21r. Andrzejki 
- wróżby Andrzejkowe  

- zabawy muzyczno-ruchowe 

Radość  

Marzenia  

 

 


