
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PANI JESIEŃ I JEJ WSPANIAŁE STROJE. 

  

 

Poziomeczki będą poznawać uroki i kolory jesieni. 

Będziemy odkrywać jesienne zwyczaje i przyrodę. W 

ramach naszej innowacji ,,Poziomki przyjacielem 

Zielonej Planety” w naszej grupie obchodzić będziemy 

Dzień drzewa. Ten dzień będzie poświęcony zabawom z 

drzewem w roli głównej. 

 

Pozbieramy naturalne materiały przyrodnicze i 

będziemy badać je oraz przeprowadzać obserwacje 

przyrodnicze. 

 

W październiku dowiemy się również co nieco o Unii 

Europejskiej – poznamy Maskotkę UNII – SYRIUSZA, 

zobaczymy jak wygląda euro i flaga Unii. Wybierzemy 

się również na pierwszą wycieczkę za granicę naszego 

kraju- odwiedzimy Czechy- kraj Rumcajsa i Krecika 

Będziemy wraz z dziećmi z innych krajów obchodzić 

#ErasmusDay. 

 

 

 

 

 

W PAŹDZIERNIKU U 

POZIOMEK 

 



 

 CO NAM JESIEN W KOSZU NIESIE? 

 

 
 
 
Będziemy wielozmysłowo poznawać 

jesienne warzywa i owoce. Może 

już niedługo wszystkie Poziomeczki 

będą zajadać się zdrowymi 

warzywami   . Obejrzymy 

teatrzyk  

,, Włoszczyzna”.Poznamy piękną 

piosenkę,, Leśna kołysanka”. 

W październiku będziemy rówież 

brać udział w europejskich 

obchodach CODE WEEK, będziemy 

kodować na dywanie, ma macie 

oraz online. 
 

 

 

Leśna kołysanka 

1. Mrok już przykrył las 
zielony, 

    już wiewiórki zasypiają. 
    Orzechowe kołysanki 
    wiewiórczętom swym 

śpiewają. 
 

Ref: Niechaj przyśni ci się 
cień leśnej ścieżki pośród 
kwiatów. 

       Niechaj przyśni ci się 
świt rozdzwoniony chórem 

kwiatów. 
       Niechaj przyśni ci się 
dzień przetykany nitką 

słońca. 
       Niechaj przyśni ci się 

noc pośród leśnych ziół 
pachnąca. 

 
2. Wiatr gałęzie ukołysał, 
    w ptasich gniazdach 

słodkie spanie. 
    Lisek wraca do swej norki 

    na mięciutkie z mchu 
posłanie. 
 

3. Leśny motyl zawirował,  
    gdzieś w oddali psy 

szczekają. 
    Na wyprawę rusza sowa,  

    wszystkie dzieci zasypiają. 

 



                                                          
 
 

                                                 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 DOMOWE SPOSOBY NA CHOROBY. 
 

 
 
 

Jesienią 

Lucyna Krzemieniecka 
 

Ma jabłonka pełno jabłek, 
pełno śliwek - śliwa. 

Chodźmy sobie do ogródka, 
jak jesienią bywa. 

 
Śliwki wszystkie fioletowe, 

jabłka się czerwienią, 

chodźmy po nie do ogródka, 
jak zwykle jesienią. 

 
Tak prześlicznie w ogródeczku, 

tak się listki złocą. 

Nazbieramy pełne kosze 
jesiennych owoców. 

 
Dziękujemy ci, jabłonko, 

tobie, śliwko miła, 
żeś nas pięknym swym owocem 

hojnie obdarzyła. 
 
 
 

 
 
 
 
 



W ostatnim tygodniu października dowiemy się jak 

należy dbać o nasze zdrowie. Będziemy wiedzieć, jakie 

są sposoby domowe dbania o siebie. Spotkamy się z 

nasza panią intendentką- panią Stasią, która opowie 

nam jak zdrowo się odżywiać. Zapoznamy się z 

piramidą zdrowego żywienia  i skomponujemy swoje 

zdrowe danie. Planujemy również kiszenie kapusty w 

naszej grupie. 

 

 
 

Alternatywne metody pracy w naszej grupie. 

 
 Innowacja ekologiczna,, Mały Europejczyk przyjacielem 

Zielonej Planety BIS” 

 Treści europejskie – realizacja programu „Z 
Przedszkolakiem 
po Europie”, projekt Erasmus+ 

 Cała Polska Czyta Dzieciom 

 Dziecięca matematyka 

 Varsavianistyczna Szkoła - program warszawski 

 MDS wg prof. M. Bogdanowicz  

 Ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichowej 

 Ciekawe metody min: Aktywne słuchanie muzyki wg. 

Batti Strauss, Drama, TOC, Storyline, Terapia ręki, 
również przy muzyce. 


