
Październik u Pszczółek 

 

W pierwszym tygodniu października będziemy rozmawiali na temat darów 

jesieni – przypomnimy nazwy warzyw i owoców, podzieliliśmy te nazwy na 

sylaby  

i głoski, określimy cechy wybranych owoców i warzyw. Poznamy kilka 

gatunków grzybów, wskazując jednocześnie na grzyby jadalne, niejadalne i 

trujące. Poznamy literkę A, a.  

W drugim tygodniu października nasze przedszkole będzie brało udział  

w Europejskim Tygodniu Kodowania. Podjęte przedsięwzięcie będzie miało na 

celu przede wszystkim pokazanie możliwości wprowadzania elementów 

kodowania u najmłodszych dzieci, rozwijania kreatywnego myślenia i 

twórczego rozwiązywania problemów. 

Ponadto wspólnie przygotujemy przetwory na zimę- zakisimy ogórki. Podczas 

tej czynności utrwalimy z dziećmi sposób ważenia warzyw, szacowanie ich 

wagi jako mniej i więcej.  

W drugim tygodniu października przypada Światowy Dzień Drzewa z tej okazji 

Pszczółki zasadzą drzewo na terenie przedszkola. 

Pobyt w przedszkolu urozmaici nam wycieczka do Zamku Ujazdowskiego na 

wystawę „Dotknij sztuki” gdzie dzieci będą miały możliwość obejrzeć dzieła 

sztuki i poznać techniki ich wykonania.  

Porozmawiamy o zasadach zdrowego odżywiania się. Dzieci zapoznają się  

z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Wspólnie zastanowimy 

się, w jaki sposób warto spędzać wolny czas, by zachować zdrowie i sprawność. 

Porozmawiamy o sposobach ubierania się w poszczególnych porach roku, dzieci 

będą rozwijały umiejętność klasyfikowania ubrań zgodnie z podanymi cechami, 

przeliczały elementy w zbiorach. Poznają liczbę 2.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ostatni tydzień października minie nam pod hasłem zmian w przyrodzie. Dzieci 

poszukają oznak jesieni w parku i w lesie. Przyjrzymy się drzewom, spróbujemy 

rozpoznawać ich gatunki po liściach i owocach. Przed spacerem przypomnimy 

sobie jak należy zachowywać się podczas pobytu w parku i w lesie, zwróciły 

uwagę na zachowanie spokoju i ciszy, by nie płoszyć zwierząt i nie zakłócać 

spokoju innym spacerowiczom. Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób 

zwierzęta przygotowują się do zimy.  

Dzieci poznają literę I na podstawie wyrazu igła oraz literę E na podstawie 

słowa ekran będą uczestniczyły w wielu zabawach językowych, utrwalających 

zapis liter i ich miejsce w słowach.  

Nauczymy się również odróżniania elementów świata fikcji i mediów od 

rzeczywistości. Utrwalimy wiedzę o zawodach ludzi związanych z pracą  

w teatrze, będziemy doskonalili umiejętności społeczne poprzez zabawy 

teatralne  

i dramowe. Zastanowimy się wspólnie nad tym, co to jest film, jak przebiega 

proces powstawania filmu, gdzie można obejrzeć film, jakie są rodzaje filmów.  

 


