
   Listopad w grupie Sowy 

W tym miesiącu naszym celem jest wdrożenie do rozumienia następstwa czasu i zdobywania 

orientacji w czasie. Odtworzenie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych. 

Pragniemy rozwijać u dzieci umiejętność klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich 

przeznaczenie, oraz umiejętność przeliczania w dostępnym dla dziecka zakresie. Wszystko to 

postaramy się osiągnąć w oparciu o różnorakie środki i pomoce dydaktyczne.  

Jednym z utworów jaki będziemy omawiać jest wiersz M. Strzałkowskiej ,, Dzień i noc”. Dzieci 

opracowując utwór będą potrafiły wymienić kolejność pór dnia, jak również opowiedzieć co 

w danym czasie robią one, a co mogą w tym czasie robić inni członkowie ich rodziny. 

Skupimy się także na rozwijaniu myślenia przyczynowo – skutkowego, dlatego nie zabraknie 

działań związanych z układaniem i opowiadaniem historyjek obrazkowych. 

                                                   

 

 Każda zabawa jednak nie przyniesie rezultatów bez odczuwania przez dzieci radości ze 

wspólnego działania. Tak ważne staje się więc pozytywne postrzeganie świata i najbliższego 

otoczenia. 

W tym miesiącu realizować będziemy po raz kolejny innowacje zaplanowane na ten rok. 

W listopadzie Sówki zwiedzą Włochy z bohaterami książek Janoscha, a rozwijając 

kompetencje miękkie porozmawiają o smutku. Czym jest ta emocja, kiedy ją odczuwamy i jak 

sobie radzić, gdy jesteśmy smutni, to pytania na które poszukamy odpowiedzi.  

 



Bardzo ważnym tematem, który będziemy omawiać z dziećmi jest ten związany z domem. Nie tylko 

domem rodzinnym, ale także ojczyzną, krajem w którym żyjemy. Pierwszym krokiem będzie 

zaznaczenie Święta listopadowego wspólną pracą plastyczną. 

 

    

Mówiąc o domu nie sposób zapomnieć o zabawach konstrukcyjnych. Budowanie domów z 

różnych dostępnych materiałów może być dla dzieci bardzo kreatywne. 

Musimy pamiętać, że każdy dom ma swojego właściciela. Dzieci korzystając z dostępnych 

obrazów będą uczyły się dopasowywać obiekty bazując na wcześniej zdobytych 

informacjach. Poznają również bohaterów bajki ,,Trzy świnki”. To tu narodzą się ważne 

pytania dotyczące rzetelnej pracy. 

W/w bajka nie będzie jednak tą jedyną. W listopadzie jednym z tematów będzie ten 

związany z bajką, baśnią i legendą. Sówki biorąc udział w zabawie tematycznej będą mogły 

wcielać się w role swoich bohaterów i przedstawić postać zarówno poprzez słowo jak i 

mimikę swojego ciała. Sowy poznają zawód aktora teatralnego. By zaś wypowiadane zdania 

brzmiały poprawnie nie zabraknie również wierszyków na łamliwe języki, czyli ciekawych 

zajęć  logopedycznych.  

Na koniec podkreślmy, że tak jak w tamtym roku także w tym realizujemy tematy związane z 

ekologią. W listopadzie omówimy „Dzień Jeża”, „Dzień Bez Futra” i zgodnie z kalendarzem 

,,Dzień Pluszowego Misia”. 


