
CO WYDARZY SIĘ  

U SŁONECZEK  

W PAŻDZIERNIKU? 

 

TANIEC JESIENNYCH KOLORÓW. 

 

 potrafi wymienić cech charakterystyczne dla jesieni: zjawiska 

atmosferyczne, zmiany w otaczającej przyrodzie; 

  rozpoznaje i nazywa literę „a” wielką i 

małą  

 wykonuje ćwiczenia graficzne ‒ wodzi po 

śladzie kolorową kredką  

 podejmuje próby pisania litery „a” małej i 

wielkiej, prawidłowo odwzorowując jej 

kształt  

 rozwija umiejętność czytania metodą 

globalną i sylabową; 

  kształtuje zdolność do przyjmowania 

punktu widzenia drugiej osoby, poznaje 

najbliższe otoczenie; 

 posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 

10  

 rozróżnia i nazywa cyfry oznaczające liczby od 1 do 2, 

dopasowuje je do właściwej liczebności zbioru  

 liczy, niezależnie od układu,  

  uczestniczy w zabawach ruchowych, utrwala nazwy   warzyw w 

j. angielskim ( tomato, cucumber, pumpkin, carrot, potato, 

onion, corn, peas, itd.)  



 rozpoznaje i nazywa figury geometryczne płaskie: koło, 

kwadrat, prostokąt, trójkąt  

 świadomie porusza się w przestrzeni, wykonuje polecenia i 

podaje zrozumiałe instrukcje, 

  mówi tak, aby inni zrozumieli, słucha ze zrozumieniem, 

 wie, że drzewa mają bezpośredni wpływ na zwierzęta; to 

przecież środowisko, gdzie ptaki wiją gniazda, rozmnażają się , 

to miejsce żerowania i pożywienia; 

 

 

KSIĄŻKA KUCHARSKA PROSTO Z NATURY 

 

 inscenizuje utwory literackie, odgrywając proste role 

z wykorzystaniem rekwizytów  

  rozpoznaje i nazywa literę „e” wielką i małą, rozpoznaje i 

odczytuje litery „a”, „o”, „e” 

 uczestniczy w zabawach ruchowych, utrwala nazwy   warzyw w 

j. angielskim ( tomato, cucumber, pumpkin, carrot, potato, 

onion, corn, peas, itd.) 

 rozpoznaje i nazywa figury geometryczne płaskie: koło, 

kwadrat, prostokąt, trójkąt  

 porozumiewa się w sprawie miejsca na kartce papieru, zaczyna 

rysować od lewego brzegu, rozumie informacje: na górze, na 

dole, z lewego brzegu, w prawym rogu kartki itp. 

 .wie, że mycie rąk to nie tylko prozaiczna czynność 

 mycie rąk staje się ważne nie tylko teraz w dobie Covid 19 

 lecz zawsze, 

  wie, ile bakterii i drobnoustrojów żyje na dłoniach i jakie 

 są niebezpieczne, wie, w jakich sytuacjach najczęściej musimy 

myć ręce 

 utrwala zasady zdrowego żywienia; 

 kształtuje umiejętność rozróżniania produktów zdrowych i 

niezdrowych;  

 rozwija ogólną sprawność poprzez udział w zabawach 

ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych na sali i na powietrzu; 

  poznaje liczbę i cyfrę 3;  

 



 W zdrowym ciele zdrowy duch, 

A dla ducha dobry ruch 

Możesz ćwiczyć też we dwóch! 2 

 

Gdy rodzina się wygina, 

To nie weźmie jej angina, 

  A jak dziadek nie da rady 

Niech wykona dwa przysiady! 

 

 

 

 

                       MAŁY EUROPEJCZYK KODUJE 

 

 kształtują logiczne myślenie, uzupełniają kartę pracy według kodu. 

 zaznacza miejsce głoski „i” w schematach wyrazów 

 rozpoznaje małą i wielką literę „i” 

 podejmuje próby pisania małej i wielkiej litery „i” w liniaturze 

 rozpoznaje cyfrę „4” i poprawnie ją zapisuje 

 kształtują logiczne myślenie, odczytują symbole i znaki. 

 rozwija zdolność do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych 

napięć, kształtuje odporność emocjonalną, wdraża się do 

znoszenia porażki, konstruuje proste gry- ściganki, 

 dostrzegają piękno i różnorodność architektury, korzystają 

z nowoczesnej technologii. 

 

 

ODKRYWAMY SEKRETY PRZYRODY JESIENIĄ 

 

 opowiada historyjkę obrazkową z punktu widzenia postaci 
z historyjki  

 dokonuje analizy i syntezy sylabowej  
 rozróżnia środowiska przyrodnicze: park, las; 

 zna zasady bezpiecznego zachowania się podczas spaceru  

po parku i lesie; 

 rozpoznaje literę „m”  



 próbuje pisać małą i wielką literę „m”, utrzymując się w liniaturze  
 rozwija zdolność do wysiłku intelektualnego w sytuacjach 

pełnych napięć, doprowadza zadanie do końca mimo 

przeszkód, trenuje godne znoszenie porażek, konstruuje 

 gry- opowiadania, 

 rozpoznaje cyfrę „5” i rozumie jej wartość liczbową  

 próbuje pisać cyfrę „5”, zachowując prawidłowy kierunek 

kreślenia  

 uczą się rozpoznawać dobre i złe tajemnice, wiedzą, że nie 

wszystkie sekrety należy utrzymywać w tajemnicy- program 

„Chronimy dzieci” 

 wie, że nie tylko wśród czworonogów są psy rasowe ale i 

kundelki często przez nas zapomniane, a jakże kochane 

 i mądre 

 

 

Na polanie w lesie chodzi sobie jesień 

Różne dary niesie, koral, koral sznur korali 

Pani Jesień da. 

 

Układamy jesienne rytmy w przedszkolu i w domu: 

- kasztan, kasztan, żołądź, kasztan; 

- żołądź, kasztan, żołądź; 

- kasztan, żołądź, kasztan, kasztan, żołądź itd., itp., 

wymyśl sam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W TYM MIESIĄCU BĘDZIEMY ŚWIĘTOWAĆ: 

 

10 października- „Święto Drzewa” 

15 października „Dzień mycia rąk” 

16 października „Światowy Dzień Głodu  

i Dzień Żywności” 

25 października „Dzień Kundelka” 

 

 

 

 


