
 

JESIEŃ W SADZIE 

 będziemy rozpoznawać różne rodzaje owoców przy pomocy 

zmysłu smaku i dotyku; 

 będziemy przeliczać i segregować owoce według rodzaju; 

 ułożymy historyjkę obrazkową „Od pestki do jabłuszka”; 

 wykonamy eksperyment „Tańczące pestki”; 

 będziemy układać „Owocowe rytmy”; 

 wykonamy pracę plastyczną „Przetwory”; 

 wspólnie przyrządzimy „Zdrowy i kolorowy – koktajl owocowy”; 

 będziemy rozwijać naszą sprawność fizyczną podczas wielu zabaw 

ruchowych; 

 w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania ułożymy 

„Owocowe sudoku”; 

 w ramach innowacji „O co prosi Ziemi?” wysłuchamy 

opowiadania „Ostatnie drzewo w mieście” i porozmawiamy o tym 

po co nam drzewa; 

 nauczymy się piosenki „Rumiane jabłuszko”. 

 

 

 

 

W PAŹDZIERNIKU 

U WRÓBELKÓW 

Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie (x2) 

Jabłuszko rumiane, słońcem malowane podaruję (x2) 

Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie (x2) 

Komu podaruję, ten mi podziękuje za jabłuszko (x2) 

Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie (x2) 

Pod drzewami w sadzie jesień jabłka kładzie kolorowe (x2) 



DARY OGRODU 

 obejrzymy teatrzyk kukiełkowy „Na straganie” 

J. Brzechwy; 

 odpowiemy sobie na pytanie, 

czy warzywa piją wodę, 

a pomoże nam w tym wspólnie 

wykonany eksperyment; 

 wykorzystując warzywa 

wykonamy pracę przestrzenną „Warzywne stworki”; 

 będziemy rozwiązywać „Jarzynowe zagadki”; 

 nauczymy się piosenki w języku angielskim „Cut the carrot”; 

 będziemy doskonalić nasze umiejętności konstruktorskie 

podczas zabawy „Warzywne konstrukcje”; 

 będziemy ćwiczyć fazę wdechu i wydechu podczas ćwiczeń 

oddechowych; 

 będziemy rozwijać spostrzegawczość podczas zabawy „Które 

warzywo zniknęło?”; 

 wspólnie przyrządzimy sałatkę jarzynową;  

 będziemy doskonalić precyzję ruchów i sprawność palców oraz 

dłoni podczas „Zabaw motorycznych z dynią”; 

 będziemy się wspólnie bawić do piosenki „Burak i cebulka”. 

Cebulka, cebulka, 

okrągła jak kulka, 

buraczka złapała, 

zatańcować chciała. 

Buraczek, buraczek 

miał czerwony fraczek, 

z cebulką tańcował, 

nóżek nie żałował. 



DOMOWI ULUBIEŃCY 

 porozmawiamy o zwierzętach domowych i o tym, jak należy o nie 

dbać; 

 wysłuchamy opowiadania „O kotku, który szukał czarnego 

mleka” H. Bechlerowej; 

 będziemy się bawić przy piosence „Uciekaj myszko do dziury”; 

 będziemy naśladować odgłosy zwierząt; 

 nauczymy się piosenki w języku angielskim „I have a pet”; 

 w ramach programu „Chronimy dzieci” porozmawiamy o naszych 

uczuciach. 

WRÓBELKI W PAŹDZIERNIKU: 

 rozpoczną realizację projektu eTwinning 

„Flavours of nature”;  

wspólnie z dziećmi z innych krajów (Rumunii, Hiszpanii, Turcji 

i  Litwy) będziemy poszerzać nasza wiedzę o owocach i warzywach. Będziemy 

smakować, bawić się, tworzyć i eksperymentować wykorzystując do tego dary 

natury. 

 będą realizować innowację własną „O co prosi 

Ziemia? – zabawy ekologiczne z bohaterami 

bajek; 

 będą realizować innowację własną „Jedna rączka, 

druga rączka zakręcimy bączka” 


