
 

PANI JESIEŃ I JEJ WSPANIAŁE STROJE 

 będziemy obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, 

 wykonamy pracę plastyczną według D. Dziamskiej „Pogniecione 

drzewo”, 

 zapoznamy się z brzmieniem głoski a oraz obrazem graficznym 

litery A, będziemy wymieniać słowa rozpoczynające się głoską a, 

 wysłuchamy wiersza M. Strzałkowskiej „Drzewo”, 

 stworzymy „Guzikowe drzewo” w ramach projektu eTwinning 

„The mysterious world of buttons”, 

 będziemy rozpoznawać i nazywać dźwięki z najbliższego 

otoczenia, 

 będziemy się bawić do piosenki „Colourful leaves”, 

 w ramach projektu „Ecokulturalne przedszkole” wykorzystamy 

dary jesieni do stworzenia pracy: „Jesień w słoiku”, 

 będziemy usprawniać pracę naszych dłoni podczas zabawy „Jesień 

na patyku”, 

 ułożymy jesienne sudoku, 

 będziemy aktywnie słuchać utworu „Jesień” cz. 3, fragm. ze zbioru 

„Cztery Pory Roku” (Vivaldii) w ramach projektu „Kreatywność 

budzi w nas muzyka”, 

 poznamy obraz graficzny cyfry 2, 

 będziemy rysować po śladzie „Las jesienią”, 

 wysłuchamy opowiadania „Kolczaste spotkanie” – K. Wójcik-

Bożętki, 

W PAŹDZIERNIKU 

U WRÓBELKÓW 



 będziemy rozwijać naszą sprawność fizyczną podczas wielu zabaw 

ruchowych, 

 będziemy się bawić wspólnie w kole do piosenki „Wiewióreczka”, 

 w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania popracujemy na 

interaktywnej macie, układając dyktando graficzne oraz zagramy 

w grę „Kolory i kształty”, 

 będziemy kreślić wzór według Metody Dobrego Startu prof. 

M. Bogdanowicz do piosenki „Muchomorki”, 

 będziemy doskonalić orientację w schemacie ciała i przestrzeni, 

i poruszać się zgodnie z podanymi kierunkami, 

 nauczymy się piosenki „Znaki jesieni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze liście zerwał wiatr 

i ze sobą niesie, 

i to właśnie pierwszy znak, 

że nadeszła jesień. 

Ref.: Złota i czerwona, 

wrzosami pachnąca, 

coraz więcej mokrych dni 

i coraz mniej słońca. 

Na swym grzbiecie mały jeż 

świeże jabłka niesie 

i to jest następny znak, 

że nadeszła jesień. 

Ref. Złota i czerwona… 

Ptaki odlatują gdzieś, 

echo krzyk ich niesie, 

i to jest kolejny znak, 

że nadeszła jesień. 

Ref. Złota i czerwona ... 



CO NAM JESIEŃ W KOSZACH NIESIE 

 będziemy oglądać owoce i warzywa, przypomnimy sobie ich 

nazwy, 

 obejrzymy inscenizację wiersza „Włoszczyzna” 

C. Tarkowskiego, 

 podczas zabawy „Zaczarowany worek” 

będziemy rozpoznawać owoce i warzywa 

za pomocą zmysłu dotyku, 

 będziemy rozwiązywać zagadki słowne; 

 zapoznamy się z brzmieniem głoski e oraz 

obrazem graficznym litery E, będziemy wymieniać 

słowa rozpoczynające się głoską e, 

 spróbujemy odgadnąć nazwę owoców za pomocą zmysłu smaku, 

 będziemy się bawić do piosenki „Cut the carrot”; 

 poznamy obraz graficzny cyfry 3, 

 będziemy układać rytmy oraz dodawać i odejmować 

wykorzystując do tego owocowo-warzywne liczmany, 

 wykonamy pracę plastyczną „Kapusty na wozie” według 

D. Dziamskiej, 

 będziemy kreślić wzór według Metody Dobrego Startu prof. 

M. Bogdanowicz do piosenki „Urodziny marchewki”, 

 będziemy konstruować proste gry planszowe typu „Ściganki”, 

 nauczymy się piosenki „Witaminowa piosenka”. 

Rośnie pomidor na krzaczku, 

obok cebuli, buraczków. 

Z każdym dniem bardziej czerwony, 

śpiewa zadowolony. 

Ref.: Czy ktoś wie, czy ktoś wie, 

co w warzywach kryje się?/ bis 

Rośnie ogórek przy ziemi, 

obok ziemniaków, marchewki. 

Z każdym bardziej zielony 

śpiewa zadowolony. 

Ref.: Czy ktoś wie… 



WRÓBELKI W PAŹDZIERNIKU: 

 w ramach projektu „Bezpieczne Domy – Przyjazne 

Miasta” wykonamy pracę plastyczną „Drapacze chmur” 

według D. Dziamskiej oraz weźmiemy udział w zajęciach 

„Co kraj to obyczaj”, 

 będziemy realizować innowację własną „Jesteśmy stąd – 

wyprawy po tajemnicach polskiej przyrody z żubrem 

Pompikiem”, odwiedzimy Wigierski i Kampinoski Park 

Narodowy, 

 będziemy realizować innowację własną „Czarne 

charaktery też mają problemy, a my je wspólnie 

rozwiążemy”, wysłuchamy opowiadania „O wilku, który 

podróżował po świecie” - O. Lallemand, 

 w ramach akcji „Warszawskie Święto Drzewa – Milion 

drzew dla Warszawy” posadzimy kilka drzew w ogrodzie 

przedszkolnym, 

 w ramach akcji #ErasmusDays poznamy Czechy 

z Krecikiem, 

 w ramach projektu eTwinning „The mysterious 

world of buttons” będziemy bawić się guzikami 

i wyszywać dowolne wzory na kanwie, 

 będziemy realizować innowację własną „Jedna rączka, 

druga rączka zakręcimy bączka”, ułożymy jesienne kody 

na geoplanie, będziemy manipulować i ściskać sensoryczne 

piłeczki. 


