
Plany pracy na listopad 2022 

 

Data Rodzaj spotkania, zajęcia, uroczystości Temat Grupa 
Spotkania  integracyjne 

 

13 listopada  

Godz. 16.00 

Msza Św. dla dzieci, rodziców i pracowników przedszkola – Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki 

Młodzieży. 
 

Dzieci, Rodzice i 

pracownicy 

1 listopada 

 

Dzień Wszystkich Świętych. Dzień ustawowo 

wolny 

2 listopada Zaduszki. 
 

 

4 listopada Godz. 

13.45, 14.05, 14.30 

Koncert edukacyjny: 

„Sen drzew” – instrument-oud – perska lutnia.  
 

Wszystkie dzieci,      

3 tury 

10 listopada 

 
 

Apel „11 listopada” - rocznica odzyskania niepodległości, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

Z cyklu: Lekcje historii – temat –Polska Niepodległa 
Opowiemy Dzieciom dalsze  historie naszego kraju, przytoczymy najważniejsze daty i wydarzenia związane z 

odzyskaniem niepodległości 104 lata temu 

Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym 
narodem i społecznością. Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia 

przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego  zaleca, aby dziecko kończące przedszkole wiedziało, jakiej jest narodowości, że mieszka w 
Polsce, nazywało godło i flagę państwową. Dlatego też już od najmłodszych lat uczymy dzieci  patriotyzmu. 

Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia 

Polakami i miłości do kraju ojczystego.  
 

Wszystkie dzieci,  

nauczycielki 
 

11 listopada  Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ustawowo 

wolny 

24 listopada Thanksgiving – Święto dziękczynienia – wspólny uroczysty obiad dla dzieci i pracowników przedszkola 
Kuchnia przygotowuje tradycyjnego indyka. 

Święto Dziękczynienia to coroczne święta narodowe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, które obchodzą 

żniwo i inne błogosławieństwa z minionego roku. W Stanach Zjednoczonych Dziękczynienie obchodzone jest 

w czwarty czwartek listopada, podczas gdy w Kanadzie prawie półtora miesiąca wcześniej (drugi poniedziałek 

października). Święto Dziękczynienia ma głębokie korzenie w tradycji religijnej, ale dziś jest obchodzone 

przede wszystkim jako świeckie święto. 
 

Wszystkie dzieci i 
pracowniczy, kuchnia 

przygotowuje 

tradycyjnego indyka 

 

24-25 listopad 

 

XXXII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, Jasna Góra. 

 

Dyrekcja, 

nauczycielki 

25 listopada 
 

Patrocinium – święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza 
Prezentacja postaci Św. Józefa Kalasancjusza.  

Rozgwiazdy i 
Pingwiny Świętują w 

szkole, pozostałe 

grupy w przedszkolu 

27 listopad – 24 

grudnia adwent 

 

Siostra Anna opowie dzieciom o wieńcu adwentowym. 

 

Wszystkie grupy, 

Siostra Anna 

30 listopada Andrzejki i Katarzynki- poznajemy polskie obyczaje i tradycje. 
 

Zabawy dla dzieci w 
grupach 

Zajęcia prowadzone w ramach podstawy programowej, oferty edukacyjnej  i   klubów 

 

W każdy 
poniedziałek  i środę 

miesiąca 

Lekcje religii w środę. Rozważania i opowieści biblijne. Wszystkie grup 

1 x w miesiącu Klub Małego Kucharza  – Dzieci poznają  smaki, potrawy, produkty pochodzące z różnych stron świata.  
W listopadzie kuchnia amerykańska, dzieci wspólnie z Panem kucharzem będą przyprawiali indyka. 

Z okazji Święta Niepodległości Dzieci będą degustować rogale świętomarcińskie i gęsinę  

 

Wszystkie grupy, 
kucharze 

29 października Europa – Austria 
Co to jest jodłowanie? 

Wiewiórki i 
nauczycielki, 

prezentacja dla 

pozostałych grup 
 

1 x w tygodniu każda 

grupa 

Klub Małego Sportowca: gimnastyka  

ogólnorozwojowa, 1 x w tygodniu gimnastyka sportowa, 
gry i  zabawy sprawnościowe w ogrodzie przedszkolnym 

lub sali gimnastycznej 

 

Zabawy sportowe kształcące orientację w 

przestrzeni, koordynację ruchową, rozwijające 
sprawność fizyczną. 

Wszystkie grupy 

1 x w tygodniu każda 

grupa 

Ogólne zajęcia sensoryczno-motoryczne Dzieci  uczestniczą w zajęciach sensoryczno-

motorycznych prowadzonych przez 

nauczycielkę w sali gimnastycznej, ogrodzie- 
program własny 

Wszystkie  grupy 



W każdy 

poniedziałek 

miesiąca 

Szachy – Królowa gier 

 

 

 
 

To królewska gra rozwijająca umysł dziecka, 

która uczy logicznego i przestrzennego 

myślenia, koncentracji, cierpliwości, skupienia i 

wyciszenia. 

Wszystkie  grupy 

(każda grupa na 

zajęciach liczy tylko 

10 osób) 

1 x w tygodniu „Psychorozwijanki” – jest to projekt oparty na treściach Kodeksu Pijarskiego Przedszkolaka i teorii Inteligencji 

Wielorakich. Będziemy rozwijać kompetencje osobiste Dziecka w zakresie rozpoznawania własnych stanów 
emocjonalnych oraz innych osób, jak również zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami 

emocjonalnymi innych. 

 

Wszystkie grupy 

1 x w  miesiącu Bon czy ton - Savoir vivre dla Dzieci – w ramach zajęć Dzieci poznają zagadnienia związane z kulturą osobistą 
i dobrym wychowaniem. 

Dzieci będą poznawały  zasady obowiązujące w codziennym życiu. Ważnym elementem kultury osobistej 
człowieka jest kultura spożywania posiłków. Tematem będzie „Uroczysty obiad” – Dzieci będą uczyły się 

nakrywania do stołu: układania talerzy, sztućców, materiałowych serwetek, kolejności podawania potraw i 

właściwego  ich spożywania. 
 

Wszystkie grupy 

W każdy wtorek i 

czwartek miesiąca 

Zajęcia muzyczno-rytmiczno-taneczne. Zabawy rytmiczne ilustrowane muzyką i tańcem. 

 

  

Wszystkie grupy 

1x w miesiącu każda 

grupa  

 

Zabawy dramowe kształcące i wzbogacające własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą Dziecka w różnych formach 

aktywności 

 

1x w tygodniu każda 
grupa 

Zajęcia z „Bajkoterapii”- potocznie nazywana „terapią 
przez bajki”. Jest ona częścią biblioterapii i może mieć 

charakter profilaktyczny lub terapeutyczny. 

Baśnie czy bajki są uznawane jako literatura pocieszenia, 
ponieważ pomagają lepiej zrozumieć otaczający świat i jego 

realia. Można je z łatwością wykorzystać w terapii 

pedagogicznej, która jest oddziaływaniem za pomocą 
środków pedagogicznych (wychowawczych i 

dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dziecka. 

 

Tematy na październik: 
Co teraz czuję? - poznajemy nasze emocje 

poprzez wierszyki o uczuciach. 

Pobaw się ze mną - zasady zgodnej zabawy. 
Z „emoludkami” poznajemy emocje 

(„Uczuciometr…”). 

Warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia. 
 

Wszystkie grupy 

1x w tygodniu każda 

grupa 

Zajęcia logopedyczne: 

Wierszyki łamiące języki – zajęcia logopedyczne 

Dzieci zmierzą się z trudnym polskim językiem w 

wierszach W. Chotomskiej i A. Frączek oraz 

Brykczyńskiego, M Strzałkowskiej i ćwiczeniach 

ortofonicznych. 
 

Zabawy logopedyczne stymulujące rozwój 

mowy dzieci poprzez harmonijne rozwijanie 

innych funkcji psychicznych spostrzegawczości, 

pamięci, wyobraźni, uwagi – program własny 

Wszystkie grupy 

 

 

Plany miesięczne uzupełniają:  

miesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej poszczególnych grup wiekowych.  

 

Inne ciekawe święta :  
 

 

Inne ciekawe święta : 

5 listopada – Dzień Postaci z Bajek 

8 listopada – Dzień Zdrowego Jedzenia 

10 listopada – Dzień Jeża 

16 listopada – Dzień Tolerancji 

18 listopada – Dzień Myszki Miki 

20 listopada – Dzień Praw Dziecka 

22 listopada – Dzień Kredki 

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia 

 

 

Wicedyrektor ds. pedagogicznych 

                                                                           Agnieszka Kuna 


