
 

 

Tematyka: 
 

1. Zaczarowana jesień 

2. Jak dobrze być razem 

3. W koronach drzew 

4. Jesienne kołysanki 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
W październiku: 

 Utworzymy kącik z darów jesiennych zebranych przez dzieci podczas spacerów 

 Pobawimy się literami „m”, „e”, „l”, „i”. Poszukamy wyrazów, gdzie na początku słychać 

właśnie te głoski 

 Poznamy definicję słowa „mandala” oraz zasady jej tworzenia 

 Wykonamy „kasztanowe ludziki” z wykorzystaniem materiału przyrodniczego 

 Wykonamy sałatkę owocową. Poznamy zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się 

nożem. Poznamy zasady higienicznego wykonania potraw 

 Utrwalimy nazwy warzyw 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych. Wykonamy makietę 

lasu 

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Będziemy używać słów: dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję, proszę 

 Poznamy prawidłowe i kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków 

 Skupimy uwagę podczas słuchania opowiadań i wierszy 

 Będziemy szanować kolegów i koleżanki z grupy, ich emocje. Poznamy pozytywne 

wartości: przyjaźń, tolerancja, szacunek 

 Poznamy nazwy drzew jednosylabowych i wielosylabowych. Policzymy sylaby 

 Będziemy robić jesienne zdjęcia przyrody 

 Poznamy zasadę „fair play” podczas zabaw sportowych 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Będziemy grupować przedmioty – pary funkcyjne, kształtować orientację w schemacie 

własnego ciała 

 Będziemy doskonalić czynności samoobsługowe związane z higieną, dbanie o swoje 

ciało, mycie rąk, dbanie o porządek w sali 

 Rozpoznamy i nazwiemy własne uczucia. Będziemy okazywać serdeczność w kontaktach 

z innymi 

 Poćwiczymy i pobawimy się na sali integracji sensorycznej 

 



Wysłuchamy wiersza: 

 

Zielony, żółty, rudy, 

brązowy 

 

 

Zielony, żółty, rudy, brązowy – 

Jesień uderza mi już do głowy! 

 

Z radością witam jesienne chłody 

i rynny pełne spienionej wody! 

Z radością witam jesienne pluchy, 

jesienne wichry i zawieruchy! 

 

Nareszcie jesień! Nareszcie słota! 

Strumienie deszczu i góry błota, 

długie wieczory, kasztany, chmury, 

żołędzie, liście, mgły i kaptury! 

 

Wyciągam z szafy stos rękawiczek, 

kalosze, beret, ciepły szaliczek 

i skacząc sobie poprzez kałuże, 

pędzę przywitać jesienne burze! 

 

Zielony, żółty, rudy, brązowy – 

Jesień uderza mi już do głowy! 
 

 

 

 



Nauczymy się piosenki: 

 

„Wiatr łobuziak” 
 

I. Czy to gada jakieś licho? 

Czy to mysz się skrada cicho? 

Może to na wróble strach 

macha kijem: rach, ciach, ciach! 

Nie! 

 

 

            Ref. To tańczy wiatr, hula i psoci, 

                     raz porwał stary parasol cioci. 

                     Ach ten łobuziak, jesienny wiatr, szszsz! 

                     Pędzi wesoło przez świat. 

 

 

II. Czy to słychać wycie wilka? 

      Czy to idzie słoni kilka? 

      Może to jest szara sowa, 

      co się w starej dziupli chowa? 

      Nie! 

               

             

            Ref. To tańczy wiatr, hula i psoci, 

                     raz porwał stary parasol cioci. 

                     Ach ten łobuziak, jesienny wiatr, szszsz! 

                     Pędzi wesoło przez świat. 


