
CO WYDARZY SIĘ  

U SŁONECZEK 

W PAŻDZIERNIKU?  

1. Jesienne warzywa i owoce 

W pierwszym tygodniu października będziemy mówić o warzywach i 

owocach, typowo jesiennych. Usystematyzujemy wiedzę na temat: 

 jadalnych części warzyw i systemów korzeniowych; 

 poznamy cykl rozwoju roślin – od ziarenka do owocu; 

 poznamy kształt litery „A, a”; 

 będziemy doskonalić umiejętności matematyczne: porównywać 

liczebność, przeliczać, klasyfikować i układać rytmy 

matematyczne; 

Na straganie  

 

Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

 

"Może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze." 

 

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 

Leżę tutaj już od wtorku!" 

 

Rzecze na to kalarepka: 

"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!" 

 

Groch po brzuszku rzepę klepie: 

"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?" 

 

"Dzięki, dzięki, panie grochu, 

Jakoś żyje się po trochu. 

 

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej: 
 



2. Dbamy o zdrowie 

W drugim tygodniu tematem zajęć będzie to, jak 

dbać o zdrowie. Nasza, grupa pojedzie na wycieczkę 

zoologiczną do Folwarku Bródno gdzie wspólnie z 

animatorem spędzą czas i poznają życie zwierząt 

hodowlanych 

 Dzieci: 

 przypomną sobie, czym jest Piramida Zdrowego Żywienia i 

Aktywność Fizyczna; 

 rozwiną wrażliwość wobec istot żywych, 

 nabędą nowych umiejętności, 

 zdobędą wiedzę na temat świata zwierząt, 

 dowiedzą się jak należy ubierać się stosownie do pogody; 

 poznają liczbę dwa i pojęcie „para”; 

 poznają kształt litery „ I,i”; 

 będą wyodrębniać samogłoskę „i” w nagłosie i wygłosie; 

 poznają numer alarmowy 112 i w jakich sytuacjach go używać. 
 

Numer alarmowy 112 

 

Czy choroba czy wypadek, 

Trzy dziewiątki kręć, dasz radę. 

Wnet się zjawi pogotowie, 

By ratować życie, zdrowie.  

Chwyć komórkę w dłoń! 

999 wbij lub na 112 dzwoń! 

Ref: 

112-już wiadomo, 

Jak najszybciej wezwać pomoc. 

112-alamowy 

Numer wejdzie nam do głowy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Jesień w parku i w lesie 

W tym tygodniu udamy się z dziećmi w magiczną 

podróż do jesiennego parku i lasu. Przedszkolaki 

będą: 

 oglądać zdjęcia zwierząt żyjących w lesie, utrwalą sobie ich nazwy, 

które odczytają globalnie; 

 będą odgadywać zagadki słowne i dźwiękowe; 

 będą klasyfikować materiał przyrodniczy, segregować według 

kształtu, koloru, układać rytmy;  

 

 

4.  Zabawy na jesienne wieczory 

W ostatnim tygodniu października zagłębimy się z dziećmi w temat 

sztuki.  Stworzymy mapę myśli wokół 

pojęcia ARTYSTA. Przedszkolaki 

poznają: 

 nazwy zawodów artystycznych oraz 

ich atrybuty jak również odgadywać 

zagadki słowne i ruchowe z nim 

związane; 

 poznają różne techniki ki 

plastyczne; 

 będą odczytywać emocje płynące z wysłuchanych dzieł 

muzycznych; 

 poznają kształt litery E,e, która utrwalą podczas wykonywania 

różnych ćwiczeń słuchowych i wzrokowych; 

 

 


