
Plan pracy w grupie 5 i 6-latków na listopad 2020 r. 
 

Zwrócenie uwagi na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości  
psychofizyczne dzieci w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo  

w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy. 

Zwrócenie uwagi na bezpieczny i higieniczny pobyt dzieci w przedszkolu (wytyczne GIS) 

Temat Cele i proponowane formy działalności      
Jesień w listopadzie 
 
-rozwijanie umiejętności 
językowych 
 
-budowanie wiedzy o świecie 
przyrodniczym 
 
 
 
 
 
 

- obserwacja i nazywanie prostych zjawisk atmosferycznych 
- improwizacje muzyczno-ruchowe ilustrujące różne stany pogody 
- „pogodowe” zagadki dźwiękowe, ćwiczenia artykulacyjne 
- przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy  
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej podczas oglądania 
książeczek, jesiennych ilustracji, rozmów kierowanych  
i swobodnych, układania historyjek obrazkowych, omawiania 
literatury, podejmowanych zabaw tematycznych 
- wykonanie prac plastycznych różnymi technikami 
- zabawy ruchowe z jesiennymi piosenkami i grą na instrumentach 
perkusyjnych 
- stymulowanie funkcji poznawczych leżących u podstaw czytania, 
pisania i liczenia 

Kształtowanie umiejętności 
społecznych 
 

• Rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne  
w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi 

• Rozpoznawanie i nazywanie uczuć cd. 
•  umiejętność proszenia o pomoc 
• umiejętność mówienia przepraszam – Magiczne słowo, które 

otwiera przejścia i naprawia przyjaźń   
Mali odkrywcy 
-budzenie wrażliwości dziecka 
na rozumienie świata, zjawisk 
i rzeczy znajdujących się w 
bliskim otoczeniu 
-rozwijanie u dzieci zdolności 
do wysiłku intelektualnego 
-kształtowanie odporności 
emocjonalnej 
-kształtowanie umiejętności 
społecznych 

Zabawy badawcze: 
- skąd się bierze deszcz? 
- jak wywołać wiatr? 
- do czego służy wiatr? 
- co kryje się w korze drzewa? 
- poznanie obiegu wody w przyrodzie 
- zapoznanie z pojęciem ,,filtr” 
- poznanie techniki malowania przez rozdmuchiwanie kropel 
- wymiana wrażeń, przeżyć, wiadomości, nastrojów, stawianie 
pytań, szukanie odpowiedzi – rozmowy swobodne i kontrolowane 
- wyrażanie własnych przeżyć poprzez inicjatywę i pomysłowość 
dzieci za pomocą komunikatów werbalnych i niewerbalnych, np.  
tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, 
technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli  
z tworzyw sztucznych i materiału naturalnego (udostępnienie 
dzieciom wszelkich akcesoriów do kreatywnej działalności) – 
wzbudzanie zaufania do własnych możliwości twórczych 

Listopadowe tradycje 
 
-kształtowanie szacunku do 
symboli narodowych 
 
-kształtowanie przynależności 

- wykonanie biało-czerwonych chorągiewek  
- nauka słów Mazurka Dąbrowskiego, przyjęcie prawidłowej 
postawy podczas słuchania hymnu państwowego 
- spacer z chorągiewkami, zapalenie symbolicznego zniczu przy 
pamiątkowej tablicy 
- rozmowa kierowana na temat kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, 



narodowej 
 

zapoznanie z adresem domowym (prawa dziecka) 
- wzbogacenie słownictwa: hymn, godło, barwy narodowe, ojczyzna 
- swobodne rozmowy o swoim domu, podwórku, o kolegach, 
nazywanie miasta i ulicy 
- budowanie z klocków n/t ,,Moje miasto” 
- poznawanie dziejów Polski na podstawie znanych legend 
- wskazanie Polski na mapie Europy 
- zachęcanie do spacerów z rodzicami w wybrane miejsca stolicy 

Mój zwierzak 
-wychowanie dla 
poszanowania zwierząt 
 
 
 
 
 
 
 
Dzień Pluszowego Misia 
-kształtowanie poczucia 
konieczności poszanowania 
zabawek 

- rozmowa kierowana na temat pracy weterynarza  
- wymienianie wiadomości na temat zwierząt domowych i opieki 
nad nimi (rozpoznawanie i nazywanie) 
- oglądanie albumów i książek o zwierzętach  
- rozpoznawanie odgłosów zwierząt z gospodarstwa wiejskiego 
- rozmowa kierowana ,,Zwierzęta w schronisku” (jak im pomóc) 
- formowanie np. z gliny sylwetki zwierzątka (malowanie farbami) 
- wprowadzenie literatury do tematu 
- udział w zabawach muzyczno-ruchowych (śpiew, taniec, gra) 
 
- poznanie historii powstania pluszowego misia 
- rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą 
- doskonalenie umiejętności współdziałania w zabawie 
- doskonalenie ekspresji ruchowej, manualnej i muzycznej 
- wdrażanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat 

Matematyka 
 
-wspomaganie rozwoju 
intelektualnego dzieci wraz z 
edukacja matematyczną 

- zapoznanie z cyframi 4 i 5 
- doskonalenie umiejętności przeliczania 
- ustalanie i porównywanie liczebności zbiorów 
- utrwalanie posługiwania się liczebnikami głównymi  
i porządkowymi 
- tworzenie zbiorów na podstawie wybranej cechy 
- kształtowanie umiejętności określania położenia obiektów  
w przestrzeni  

Świat pisma 
 
-kształtowanie gotowości do 
nauki czytania i pisania 
(zwrócenie uwagi na 
potrzeby i możliwości dzieci 
w integracyjnej grupie 
zróżnicowanej wiekowo) 

- doskonalenie umiejętności układania kilkuzdaniowych wypowiedzi 
do obrazka 
- wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie w 
wyrazach znanych dzieciom (zabawy słuchowe) 
- składanie wyrazów z sylab 
- globalne odczytywanie wyrazów (nazywanie świata) 
- wyszukiwanie różnic i podobieństw w obrazkach 
- gry z kostką, pussy, koszyczki wyrazowe (wg pedagogiki M. 
Montessori) 
- zabawy edukacyjne (zagadki, wybieranki, plątaninki, pussy…) 
- poznawanie schematu ciała i przestrzeni 
- karty pracy z literami: m, p, b, l,  
- stymulowanie funkcji poznawczych dzieci (wzbogacanie 
słownictwa, aktywizowanie myślenia, pamięci, ćwiczenia 
koncentracji, uwagi i spostrzegawczości) 

Grafomotoryka (zwrócenie 
uwagi na potrzeby i 
możliwości dzieci w 
integracyjnej grupie 
zróżnicowanej wiekowo) 

- ćwiczenia manualne dłoni w toku lepienia, malowania, wycinania 
- manipulowanie przedmiotami o różnym kształcie i wielkości 
- kreślenie linii prostych, poziomych, skośnych, zaokrąglonych 
- kalkowanie prostych rysunków 
- zabawy rytmiczno-ruchowe (gimnastyka, Batii Strauss, pedagogika 



-doskonalenie orientacji 
przestrzennej 
-doskonalenie motoryki małej 

zabawy) 
- Metoda Dobrego Startu: rozwijanie funkcji wzrokowych, 
słuchowych, dotykowych i motorycznych oraz integracja 
percepcyjno-motoryczna (wierszyki do rysowania, piosenki  
na literki) 

Zabawy relaksacyjne 
-nabywanie umiejętności 
działania na rzecz drugiej 
osoby 

- poprawa koncentracji i świadomości ciała 
- nabywanie umiejętności świadomego odprężenia 
- słuchanie bajek relaksacyjnych 

Świat wokół nas 
-budzenie zainteresowania 
życiem ludzi w innych krajach 
-przygotowanie do 
posługiwania się językiem 
angielskim 

opis poniżej 
 

Wiem co jem  
-zdobywanie doświadczeń 
kulinarnych 

- wielozmysłowe poznawanie produktów, 
- nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami 
- zwrócenie uwagi na kulturę przy stole podczas spożywania 
posiłków 

 
Wypełnianie kart pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci ,,Trampolina” – zanim 
zostanę uczniem  

02.11 – 06.11:  Jesień w lesie 
09.11 – 13.11: Listopadowe tradycje 
16.11 – 20.11: Mój zwierzak 
23.11 – 27.11: Dzień Pluszowego Misia 

Piosenki 

• Pan Listopad (przypomnienie) 
• Szedł listopad polną drogą… 
• Czerwone jabuszko 

 
Język angielski: 

• Powitanie: „Hello to YOU”: https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc / Powitanie 
na melodię: “Wszyscy są. Witam was” https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA:  
We are here. Welcome all. This is time. Here we go. There is you. There is me. One two three. 
 

• Halloween: songs and cubic game 
https://www.youtube.com/watch?v=Ec1cz_jHQM8  
https://www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc  
https://www.youtube.com/watch?v=GpO8_FMWcHA  
 

• Storytelling: “It’s pumpkin time” by Zoe Hall 
https://www.youtube.com/watch?v=vV_YMKGb0EU  
Pete The Cat “Perfect Pumpkin” https://www.youtube.com/watch?v=NANmcpP4Q74   



 
• How’s the weather? https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew  
• Clothes: puzzels https://drive.google.com/drive/folders/0B02XbDg_ElTHaFEzdENWTUhodWc 

and songs “Put your shous on” https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU, “Let’s get 
dressed song” https://www.youtube.com/watch?v=OAVh6StYLq8  


