
Mamo ,Tato : 

W październiku będziemy realizować następujące tematy: 

1.Idzie jesień przez świat. 

2.Jesienna przyroda. 

3.Jesienią w parku i w lesie. 

4.Skarby jesieni. 

 

-Będziemy rozwijać sprawność manualną podczas rysowania, malowania, 

wycinania, lepienia z plasteliny i gliny  

-Będziemy rozpoznawać warzywa i owoce ,podawać ich nazwy 

-Będziemy posługiwać się określeniami: twardy ,miękki 

-Będziemy degustować owoce 

-Poznamy sposoby przygotowania niektórych przetworów owocowych 

-Poznamy warzywa rosnące w ogrodzie jesienią 

-Będziemy doskonalić umiejętności wypowiadania się na zadany temat 

-Poszerzymy wiedzę o świecie przyrody: poznamy nazwy grzybów jadalnych 

-Poznamy nazwy drzew liściastych: kasztanowiec , dąb, klon oraz ich owoce 

-Poznamy zasady zdrowego żywienia 

-Będziemy spożywać owoce i warzywa 

-Poznamy pracę lekarza pediatry 

-Będziemy przeliczać owoce i warzywa w zakresie 1-5, określać ile jest 

elementów 

-Poznamy zwyczaje zwierząt szykujących się do zimy 

-Będziemy rozpoznawać zwierzęta leśne i podawać ich nazwy 

-Będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią 

-Będziemy zbierać jesienne skarby do kącika przyrody: kasztany ,żołędzie, 

liście 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piosenka pt. „Będę kierowcą” 

 

I. Jedzie auto coraz prędzej, co za pęd, co za pęd. 

Żółte światło, pas na jezdni, teraz skręt, teraz skręt. 

Ref. Bardzo trudno być kierowcą, lecz ja mówię wszystkim chłopcom że 

kierowcą, że kierowcą muszę kiedyś być. 

II. Szara jezdnia na tej jezdni aut jest sto, aut jest sto.  

Zmiana świateł tu czerwone, a więc stop, a więc stop. 

Ref. Bardzo trudno być kierowcą, lecz ja mówię wszystkim chłopcom że 

kierowcą, że kierowcą muszę kiedyś być. 

III. Różne światła, różne znaki trzeba znać, trzeba znać. 

Muszę wiedzieć, kiedy jechać, kiedy stać, kiedy stać. 

Ref. Bardzo trudno być kierowcą, lecz ja mówię wszystkim chłopcom że 

kierowcą, że kierowcą muszę kiedyś być. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiersz pt. „Wiatr i jesień”     B. Forma 
 
Szu ,szu, szu, wiatr powiewa, 

tańczą w parku wszystkie drzewa. 

Tańczy z nimi Pani Jesień, 

w koszu swoje dary niesie. 

Wiatr z Jesienią chce pogadać, 

nagle deszcz zaczyna padać.  

Kap ,kap, kap, krople spadają, 

wszyscy  mokre głowy  mają. 

Parasole otwierają 

i przed deszczem uciekają 

 

 

 

 

 

 


