
                       Czego nauczymy się w październiku 

 

Tematy tygodniowe: 

1. Dary Jesieni  

2. Dbamy o zdrowie 

3. Jesienią w parku i w lesie  

4. Zabawy na jesienne wieczory 

 

W tym miesiącu: 

  będziemy rozpoznawać  warzywa i owoce  oraz podamy ich nazwy 

 posłużymy się określeniami; twardy, miękki  

 będziemy kształtować umiejętność posługiwania się przymiotnikami; 

rozszerzymy słownik czynny dziecka 

 wdrożymy  profilaktykę  zdrowotną poprzez zdrowe odżywanie  

 będziemy poszerzać wiedze przyrodniczą na temat grzybów oraz 

zwrócimy uwagę na bezpieczeństwo podczas ich rozpoznawania i 

zbierania  

 usprawnimy motorykę małą poprzez zabawy z plasteliną oraz poprzez 

naklejanie drobnych elementów 

 zapoznamy się z nazwami drzew liściastych oraz ich owoców  

 rozwiniemy kreatywność i wyobraźnie poprzez układanie kompozycji z 

materiału przyrodniczego 

 rozwiniemy kompetencje matematyczne poprzez tworzenie i 

kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych 

 poznamy znaczenie wyrażenia „zdrowe odżywianie się” 

 rozwiniemy kompetencje językowe; poszerzymy słownik dzieci na 

podstawie pojęć nadrzędnych  

 



 poznamy pracę lekarza pediatry; zwrócimy uwagę na właściwe 

zachowanie podczas wizyty u lekarza; zachęcimy dzieci do 

przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim 

 dowiemy się dlaczego należy dostosować ubiór do warunków 

atmosferycznych  

 nauczymy się rozpoznawać i podawać nazwy części garderoby 

(klasyfikacja ubrań) 

 dowiemy się dlaczego owoce są potrzebne dla zdrowia człowieka  

 poznamy znaczenie ruchu dla zdrowia; zachęcimy do udziału w 

zorganizowanych zabawach ruchowych w sali i w ogrodzie 

przedszkolnej 

 zapoznamy się z wyglądem i nazwami różnych orzechów 

 poznamy zwyczaje zwierząt szykujących się do zimy 

 będziemy dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią 

 

 

„Kolorowe Listki” 

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.  
Kolorowe listki na wietrze szumiały.  
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.  
Szu, szu, szu, wirowały w koło. 

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.  
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.  
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.  
Hop, hop, hop, w koło wirowały. 

Kolorowe listki spadły już na trawę.  
Kolorowe listki skończyły zabawę.  
Cicho, sza, listki zasypiają.  
Cicho, sza, oczka zamykają. 


