
 

  

MIESIĘCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ 
W ŻŁOBKU NR 1 W WĄGROWCU 

LISTOPAD 2022  
GRUPA OBŁOCZKI 

TEMAT TYGODNIA: ŚWIAT BAJEK  

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

01.11.2022r. 
wtorek 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – dzień wolny od pracy  - rozwijamy motorykę małą  
- zapoznanie się dzieci ze 
znanymi postaciami z 
bajek  

02.11.2022r. 
środa 

Poznajemy Myszkę Miki – kolorowanie i wyklejanie  

03.11.2022r. 
czwartek 

Poznajemy Kubusia Puchatka – zajęcia z farbami  

04.11.2022r. 
piątek 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK  

TEMAT TYGODNIA: SYMBOLE I TRADYCJE NARODOWE  

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

07.11.2022r. 
poniedziałek 

Wyklejanie Flagi Polski – zajęcia plastyczne  - wprowadzenie dzieci w 
temat patriotyzmu 
-  poznawanie tradycji 
narodowych 
- rozwój motoryki małej 
 

08.11.2022r. 
wtorek 

Poznajemy Godło Polski – zajęcia sensoryczno-plastyczne  

09.11.2022r. 
środa 

Pieczemy rogaliki – zajęcia kulinarne  

10.11.2022r. 
czwartek 

DZIEŃ JEŻA 

11.11.2022r. 
piątek 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – dzień wolny od pracy  

TEMAT TYGODNIA: NAWYKI HIGIENICZNE  

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

14.11.2022r. 
poniedziałek 

„Mydło wszystko umyje…” – zabawy muzyczno-ruchowe  - wspomaganie rozwoju 
intelektualnego dziecka 
poprzez słuchanie bajek 
- wyuczenie prawidłowych 
nawyków higienicznych 
-utrwalanie nazw części 
swojego ciała 

15.11.2022r. 
wtorek 

„Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda…” – nauka piosenki 

16.11.2022r. 
środa 

Nocniczkowy świat – czytanie bajki: „Kicia kocia - Nunuś na 
nocniku…” 

17.11.2022r. 
czwartek 

Mycie lalek – zajęcia praktyczne  

18.11.2022r. 
piątek 

Zabawy wodą – puszczamy bańki  

TEMAT TYGODNIA: KOLOROWY TYDZIEŃ  

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

21.11.2022r. 
poniedziałek 

Utrwalanie podstawowych kolorów – żółty, czerwony i 
niebieski  

- doskonalenie 
umiejętności trzymania 
kredki 
- kształtowanie wyobraźni 
- usprawnianie motoryki 
małej 
- nauka odróżniania 
kolorów 
 

22.11.2022r. 
wtorek 

DZIEŃ KREDKI – zabawy z kredką  

23.11.2022r. 
środa 

Jesienne drzewo – malujemy paluszkami  

24.11.2022r. 
czwartek 

Zabawy plasteliną – zajęcia manualne  

25.11.2022r. 
piątek 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 



 

TEMAT TYGODNIA: ANDRZEJKI  

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

28.11.2022r. 
poniedziałek 

Przygotowanie do Andrzejek – poznanie tradycji  - poznanie tradycji 
andrzejkowych 
- zabawy integracyjne 
- rozwój motoryki małej  
 

29.11.2022r. 
wtorek 

Dekorowanie sali na zabawę andrzejkową  

30.11.2022r. 
środa 

ANDRZEJKI – wspólne zabawy  


