
LISTOPAD 2016 

W „SŁONECZNEJ POLANIE” 
 

 

 

03.11.2016  - Dzień Zaduszny -  w tym dniu odwiedzimy pobliski cmentarz. Odmówimy 

modlitwę za wszystkich zmarłych, złożymy znicze na mogiłach poległych żołnierzy. 

                                

04.11.2016 - Kolorowy świat emocji - zajęcia z panią psycholog - 

nauczymy się rozpoznawać emocje (radość, smutek, złość i strach). 

Wspólne zabawy z "kostką emocji", zabawy w kręgu. Dziecięce 

historyjki obrazkowe. Zabawy muzyczno-ruchowe - "Podróż do krainy 

złości, smutku i radości" "Zgoda". Relaksacja.          

                             

07.11.2016 – Światowy Dzień Postaci z Bajek – w czasie zajęć wysłuchamy fragmentów 

najbardziej znanych bajek. Będziemy segregować rekwizyty z bajek, układać puzzle, bawić 

się w teatr naśladując sposób poruszania i zachowania się wybranych bohaterów. 

                        



 

10.11.2016 – Dzień Niepodległości – tego dnia uczcimy to jakże ważne święto dla Polaków. 

Przygotujemy biało-czerwone kotyliony i flagi. Wysłuchamy legendy „O początkach państw 

polskiego”. Poznamy symbole narodowe. 

                            

14.11.2016 - "Jesienią bawimy się wesoło" - ćwiczenia umiejętności społecznych - zajęcia z 

panią psycholog - poćwiczymy wspólną zabawę w grupie, w parach. Dowiemy się dlaczego 

ważne są wspólne zabawy i spędzanie czasu razem.  Zabawy muzyczno-ruchowe -"Jesienny 

deszczyk", "Jesienna pogoda". Zabawa - "Tajemnice jesieni" - ćwiczenie wielozmysłowe. 

 

17.11.2016 – Dzień Czystego Powietrza - poznamy tajniki 

powietrza, przeprowadzimy doświadczenia i będziemy się 

wesoło bawić. Poznamy źródła zanieczyszczeń powietrza, 

sposoby wykorzystywania wiatru i jego niszczycielskie skutki.  

 

 

 

18.11.2016 - Jesienne obrazki - ćwiczenia wyobraźni dziecka - zajęcia z panią psycholog, 

dzisiaj poćwiczymy zdolności naszych małych rączek i oczek. Z pomocą pani psycholog 

stworzymy piękne kolorowe obrazki. Zabawy orientacji w schemacie ciała i przestrzeni - 

"Kałuże", "Wirujące listki". 

 

 

 

 

 



25.11.2016 - Dzień Pluszowego Misia - zajęcia z panią psycholog - zajęcia z elementami 

biblioterapii  oraz arteterapii - dzisiejsze zajęcia będą związane z misiami z różnych bajek - 

każde dziecko przyniesie w tym dniu swojego pluszaka - misia. Opowiemy o swoich 

ulubionych zabawkach. Będziemy tańczyć, śpiewać i stworzymy wspólną wyklejankę - Misia 

Zdzisia. 

                              

 

30.11.2016 - Andrzejkowe czary-mary – zapoznanie z tradycją 

andrzejkową. Zabawy z wróżką: ,,Grosik na szczęście”, 

,,Cukierkowa wróżba”, ,,Gwiazdy przyszłości”, czy 

,,Czarodziejskie buciki”.  

 




