
Co przyniesie Motylkom listopad? 

Mimo, że za oknem jest szaruga i słota, u nas w grupie nie może być 
mowy o  nudzie. Motylki w  listopadzie będą miały wiele powodów do 
radości, a tym samym do uśmiechu.

W listopadzie poznamy sposoby radzenia sobie z nudą:

- dowiemy się jak rozładować emocje

- rozwijać twórczą ekspresję

- różnicować dźwięki z otoczenia

- wyrażać nastroje za pomocą barw



Bardzo ważne ze względu na przenikający chłód, a tym samym niskie 
temperatury staje się dopasowanie do pogody odpowiedniego stroju, 
dlatego maluszki również w tej kwestii nabędą odpowiednią wiedzę. Co 
dla nas jest oczywiste, małemu człowiekowi może sprawiać wiele 
problemów.

Wszystko, co będziemy robić owiane będzie miłą atmosferą, kolorami i 
muzyką. Poznamy nowe zabawy:

- z chustą animacyjną „Z małej chmury duży deszcz”, „Świeci słońce, 
pada deszcz”

- zabawa „Jesienny parasol”, „Chodzi echo”

- zabawa rytmiczna „Ulewa i kapuśniaczek”



Nauczymy się nowego wierszyka „Nastroje pani Jesieni”

„Szumi wiatr, szumi,

Zrywa kapelusze.

Dlaczego to robisz?

Bo tak właśnie muszę!

Pada deszcz, pada,

Moczy parasole.

Dlaczego tak robisz?

Bo tak właśnie wolę.”



Kiedy pogoda w listopadzie nie dopisuje i coraz częściej musimy leżeć 
w łóżeczku z powodu choroby, nie możemy zapomnieć o witaminkach.

- zrozumiemy i nauczymy się właściwie stosować słowa: spiżarnia, 
zapasy, przetwory

A to wszystko przy utworze muzycznym „Witaminowa piosenka”.

Listopad to również czas, by zajrzeć do naszych leśnych przyjaciół. 
Wszystkie Motylki będą już wiedziały, jak zwierzęta przygotowują się do 
zimy, jakie ptaki odlatują do ciepłych krajów i… ? Wkrótce się dowiemy.

W tym miesiącu rozpoczynamy program „Przyjaciele Zippiego”. Jest to 
program dla dzieci o różnych umiejętnościach. Promuje zdrowie 
emocjonalne wszystkich dzieci. Składa się z 6-ciu części, a każda z nich 
zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują okoliczności 
dobrze znane dzieciom, takie jak: przyjaźń, zdobywanie i tracenie 
przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą, oraz 
zaczynanie od nowa. Program uczy dzieci:



 Jak mówić to, co chce się powiedzieć?

 Jak słuchać uważnie?

 Jak prosić o pomoc?

 Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie?

 Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem?

 Jak mówić „przepraszam”?

 Jak radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się krzywdzonym?

 Jak rozwiązywać konflikty?

 Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią?

 Jak adaptować się do nowych sytuacji?

 Jak pomagać innym?

Program „Przyjaciele Zippiego” nie mówi dzieciom co robić. Zamiast tego 
zachęca je do zastanowienia się nad sobą i wymyślania własnych 
rozwiązań problemów. Dzieci ćwiczą dobieranie rozwiązań, które nie 
tylko im pomagają, ale również nie krzywdzą innych.



DO ZOBACZENIA!


