
PAŹDZIERNIK  

U BIEDRONEK 

W pierwszych tygodniach października dzieci poznają dary 

jesieni. Poprzez różnego rodzaju zabawy, wierszyki i piosenki 

będą uczyć się rozpoznawać i podawać ich nazwy (żołędzie, kasztany, jarzębina). 

Nauczą się m.in. piosenki „Małe czerwone jabłuszko” i poznają w Polskim Języku 

Migowym znak „jabłko i gruszka” oraz magiczne słowa „dziękuję, przepraszam i 

proszę”. Będą ćwiczyć motorykę małą podczas zabaw paluszkowych „Grzybki”, 

wypróbują przygotowanie pracy nowymi technikami plastycznymi oraz wiele innych 

ciekawych aktywności.  

 

„Małe, czerwone jabłuszko”-piosenką 

 

I. Małe, czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Ref:                                                           

Za rączki się trzymają 

i w koło obracają. 

Za rączki się trzymają 

i w koło obracają. 

 

II. Małe, czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Ref. 

Jabłuszko podskakuje, 

a gruszka przytupuje. 

Jabłuszko podskakuje, 

a gruszka przytupuje. 

 

III. Małe, czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Ref: 

W rączki klaszcze jabłuszko 

razem z dojrzałą gruszką.  
W rączki klaszcze jabłuszko 

razem z dojrzałą gruszką. 

 

IV. Małe, czerwone jabłuszko 

tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Ref: 

Biegną sobie dokoła, 

jabłuszko gruszkę woła. 

Biegną sobie dokoła, 

jabłuszko gruszkę woła. 

https://www.youtube.com/watch?v=HfCOm-QxxLY&ab_channel=LittleOnes 

https://www.youtube.com/watch?v=HfCOm-QxxLY&ab_channel=LittleOnes


Grzybki 
Krzysztof Sąsiadek 
 
W lesie grzyby sobie rosły.  
Nagle wszystkie się podniosły.  
Ujrzały zająca. 
Wszystkie się schowały. 
Tylko nie ten mały.  
Przyszedł zając, 
Ugryzł go,  
Wszystkie grzyby mówią: „Sio!” 
 

 

 Również w październiku dzieci poznają zwierzęta mieszkające w parku: wiewiórka, 

jeż. Będą ćwiczyć motorykę małą i dużą przy Metodzie Dobrego Startu 

 M. Bogdanowicz jak również orientację przestrzenną z „Dziecięcą matematyką” 

E.Gruszczyk-Kolczynskiej.  

 

Weżniemy udział w Europejskim  
Tygodniu Kodowania „Code Week 2020”.  
 

 

 

W ramach realizacji akcji   Erasmus+ Days.  
Wybierzemy się w podróż do Włoch. 
Dzieci poznają bohatera bajki „Pinokia” oraz  
smaczne Włoskie jedzenie- pizza, spaghetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W każdym bloku tematycznym będziemy rozwijać u dzieci kompetencje 

cyfrowe i językowe. Stosowane będą również alternatywne metody pracy, 

programy własne, innowacje: 

 „Zatańczymy, zaśpiewamy a rączkami zamigamy”- program własny. 

 Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz; 

 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; 

 Treści europejskie „Z plecakiem po Europie”- projekt Erasmus+; 

 Program „Chronimy dzieci”; 

 Akcja Czytelnicza „Czytające przedszkole” – zapraszamy chętnych rodziców 

do poczytania w grupie; 

 Varsavianistyczna Szkoła –program warszawski 

 Wykorzystywanie metody Batii Strauss, Pedagogiki zabawy, ćwiczenia 

grafomotoryczne i inne. 

 

 

Zapraszamy Rodziców na naszą wirtualną tablicę: 

https://padlet.com/grupabiedronki2020/226 

https://padlet.com/grupabiedronki2020/226

