
W październiku będziemy realizować tematy: 

 

 

1. Dary jesieni 

2. Dbamy o zdrowie  

3. Jesień w parku i w lesie 

4. Zabawy na jesienne wieczory 
 

 

 Nauczymy się rozróżniać i nazywać warzywa z naszych 
ogródków; 

 Poznamy grzyby jadalne i trujące; 

 Poszerzymy naszą wiedzę  przyrodniczą o nazwy 
grzybów; 

 Będziemy  przeliczać elementy w zbiorze oraz określać, w 
którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo; 

 Nauczymy się rozpoznawać liście różnych drzew i łączyć 
je z odpowiednimi owocami; 

 Poznamy zasady bezpiecznego zachowania w kuchni; 

 Nauczymy się rozróżniać i nazywać popularne owoce 

oraz owoce egzotyczne; 

 Poznamy  zasady zdrowego żywienia; 

 Będziemy rozwijać sprawności ruchową oraz motorykę 

całego ciała. 

 Poznamy zasady zdrowego żywienia –  jakie produkty 

warto jeść często 



 Poznamy  z pracę lekarza i pielęgniarki; 

 Poznamy zasady higieny jamy ustnej; 

 Będziemy kształtować umiejętności rozróżniania prawej i 
lewej strony ciała; 

 Będziemy doskonalić umiejętności dostrzegania zmian 
zachodzących w przyrodzie; 

 Nauczymy się  rozpoznawać stany emocjonalne po 
wyrazie twarzy; 

 Będziemy rozwijać kreatywność poprzez działania 

plastyczne; 

 Nauczymy się interpretować  utwór muzyczny za pomocą 
ruchu; 

 Będziemy aktywnie brać udział w zabawach na świeżym 
powietrzu; 

 Będziemy pracować nad  umiejętnościami współpracy i 
współdziałania. 

 Będziemy rozwijać cierpliwość i koncentrację; 

 Będziemy rozwijać zdolności improwizacyjne; 

 Będziemy rozwijać umiejętności odpowiedniego 
zachowania się w miejscach publicznych. 

 Poznamy różne rodzaje sztuki. 
 

 

 

 

 

 

 

 



„Zbieramy grzyby”- A.Galica ( muz.T. Pabisiak ) 

 

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie. 

Co w tym koszu pani jesień nam niesie? 

Ref: kurki, rydze i maślaki, 

Borowiki i kozaki pozbieramy dziś. 

Muchomora ominiemy z daleka. 

Niech muchomor na złe muchy poczeka. 

Ref: kurki… 

Poszukamy żółtych kurek pod sosną. 

Nad potokiem smaczne rydze nam rosną. 

Kurki… 

 

„Deszczowy spacerek”- zabawa paluszkowa 

Poszła pani na spacerek. 

Deszczowe chmury przywiał wiaterek. 

Gdy daleko od domu już była, 

Deszcz zaczął padać- parasol rozłożyła. 

Gdy kropla za kroplą spadała, 

Pani pod parasol się schowała. 

Gdy deszczyk przestał padać, 

Parasol złożyła i do domu wróciła. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


