
Co wydarzy się u Tygrysków w 
październiku? 
 

 będziemy rozpoznawać warzywa i podawać ich nazwy; 

 wdrożymy profilaktykę zdrowotną poprzez zdrowe odżywianie; 

 poznamy znaczenie wyrażenia „zdrowe odżywianie się”; 

 przybliżymy sobie znaczenie ruchu dla zdrowia; 

 poszerzymy wiedzę przyrodniczą na temat grzybów; 



 usprawnimy małą motorykę poprzez zabawy z plasteliną i ciastoliną; 

 poznamy nazwy wybranych drzew liściastych (kasztanowiec i dąb) oraz 

nazwy ich owoców; 

 układając kompozycje z materiału przyrodniczego rozwiniemy 

kreatywności     i wyobraźnię; 

 rozwiniemy kompetencje matematyczne poprzez tworzenie i 

kontynuowanie prostych rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych; 

 w dalszym ciągu będziemy wdrażać się do udziału w zorganizowanych 

zabawach ruchowych; 

 zapoznamy się z pracą lekarza pediatry; 

 dowiemy się, dlaczego należy dostosować ubioru do warunków 

atmosferycznych; 



 nauczymy się rozpoznawać i podawać nazwy części garderoby 

(klasyfikacja ubrań); 

 podniesiemy nasze kompetencje matematyczne poprzez kształtowanie 

rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczanie w zakresie 1–3; 

określanie, ile jest elementów; 

 poprzez zabawy przy muzyce będziemy doskonalić wyobraźnię ruchową, 

poczucie rytmu oraz wdrażać się do wspólnej zabawy; 

 podczas zabaw będziemy kształtować umiejętności analizy i syntezy 

sylabowej wyrazów; 

 poznamy zwyczaje zwierząt szykujących się do zimy; nauczymy się je 

rozpoznawać i podawać ich nazwy; 

 będziemy uważnie obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie 

jesienią. 



 

 

Kolorowe listki 

sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie 

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. 

 

„Zdrowe warzywa”. 

 

1. Rudą marcheweczkę lubią wszystkie dzieci. 

A gdy ją wyciśniesz, zdrowy soczek leci. 

 

Ref. Ciach, ciach, ciach pokroimy, surówkę zrobimy. (bis) 

 

2. Listeczki sałaty zajączki zjadają, 

dlatego po łące tak szybko biegają. 

 

3. Bo wszystkie warzywa, jeśli tego nie wiesz, 

to są witaminki dla mnie i dla ciebie 

 



 


