
    Czego nauczymy się w październiku: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zachęcimy do zgodnej współpracy podczas 

układania puzzli i różnych zabaw. 

 Zapoznamy się z cechami jesiennego 

krajobrazu i z darami jesieni. 

 Poznamy wartość „pracowitość”. 

 Rozwiniemy funkcję komunikatywnego języka. 

 Poszerzymy doświadczenia językowe. 

 Będziemy ćwiczyć pamięć 

 Poznamy wygląd jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca. 

 Rozwiniemy kompetencje matematyczne. 

 Udoskonalimy umiejętność liczenia w zakresie 1-3 

 Będziemy kształtować poczucie rytmu 

 Udoskonalimy sprawność fizyczną 

 Poznamy nazwy i wygląd niektórych grzybów 

 Rozwiniemy wyobraźnie i zdolności manualne 

 Będziemy motywować do samodzielnego wykonywania pracy 

 Poszerzymy wiedzę na temat wartości jaką jest „pracowitość” 

 Rozwiniemy umiejętność słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętność komunikacyjną 

 Wyrabiamy koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej. 

 Poznamy zwyczaje zwierząt przygotowujących się do zimy 

 Rozwiniemy kompetencje matematyczne w zakresie klasyfikowania i przeliczania 

przedmiotów   

 Poszerzymy doświadczenia językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim 

 Nauczymy się piosenki pt. „ Toczą się kasztanki trzy” 

 Rozwiniemy umiejętność logicznego myślenia 

 Poszerzymy doświadczenia plastyczne 

 Poznamy nazwy wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa) 

 Rozwiniemy motorykę małą i precyzje ruchów rąk 

 Poznamy nową wartość: „uprzejmość” 

 Poznamy wybrane owoce rosnące w sadzie 

 Ukształtujemy poczucie rytmu 

 Poznamy sposoby przygotowania niektórych przetworów owocowych 

 Poszerzymy doświadczenia kulinarne 

 Zachęcimy do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw 

 Rozwiniemy pozytywne cechy charakteru (uprzejmość) 

 Poszerzymy wiadomości na temat uprzejmości 

 Rozwiniemy poczucie „jedności”,  

 Będziemy budować atmosferę życzliwości i otwartości, 

 

 



 Poszerzymy wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy,  

 Rozwiniemy  myślenie przyczynowo- skutkowego,  

 Poznamy właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony), 

 Ukształtujemy umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresowej, 

 Poznamy budowę grzechotki i sposobu jej wykonania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Piosenka „Toczą się kasztanki 

trzy.”  

 

Toczą się kasztanki trzy, hop, la, la.  

 

Dwa wesołe, jeden zły, hop, la, la.  



 

To dlatego złoszczę się, hop, la, la. 

 

Bo nikt nie chce zabrać mnie, hop, la, la.  

 

Woła Ola, woła Jaś, hop, la, la. 

  

Już kasztanku jesteś nasz, hop, la, la. 

 

Śmieje się kasztanek w głos, hop, la, la. 

 

Z nim kasztanków cały stos, hop, la, la. 
 

 


