
PAŹDZIERNIK W 

„TYGRYSKACH” 

I. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH 

  

W  tym tygodniu będziemy zajmować się zdrowiem: dowiemy się co 

powinniśmy jeść, by mieć dużo siły i energii. Zrobimy smaczne, 

zdrowe, pełne witamin koktajle owocowe. Porozmawiamy o tym jak 

się ubierać, żeby nie zachorować. Poznamy różne dyscypliny 

sportowe. Będziemy rozpoznawać różne gabinety lekarskie oraz 

narzędzia niezbędne w pracy lekarzy różnych specjalności. Dużo czasu 

poświęcimy na zabawy ruchowe również na świeżym powietrzu, bo 

ruch to zdrowie. 

      
II. JESIEŃ W PARKU 

W kolejnym tygodniu poznamy jesienny park. Będziemy zastanawiali 

się po czym możemy poznać, że jesteśmy w parku, a po czym, że w 

lesie. Nazywać będziemy jesienne kolory oraz rośliny i zwierzęta, 

które można spotkać jesienią w parku. Będziemy uczyć się 

rozpoznawać drzewa, ich liście oraz owoce i nasiona. Układać 

będziemy rytmy z liści, kasztanów, żołędzi. Wykonamy jesienne 

mandale. Poznamy również literę a jak aparat, odszukamy litery a, A 

w tekstach, nauczymy się je kreśli. 



    

   

III. JESIEŃ W LESIE 

W kolejnym tygodniu poznamy las jesienią, jego roślinności i 

mieszkańców. Dowiemy się, które zwierzęta zapadają w zimowy sen, 

poznamy zasady zachowania się w lesie. Wszystkie zebrane skarby 

jesieni wykorzystamy do różnych zabaw na przeliczanie, 

klasyfikowanie, będziemy dokładać i odkładać aby uzyskać konkretną 

liczbę elementów. Poznamy literkę L, l na podstawie różnych wyrazów. 

Podejmiemy próby czytania wyrazów z odkrytą literką, oraz nauczymy 

się wysłuchiwać głoskę l na początku i końcu wyrazów.   

 

IV.   PRZYGOTOWANIA DO ZIMY 

Ostatni tydzień października spędzimy na rozmowach na temat 

przetworów. Omówimy warzywa i owoce, których można zrobić soki, 

kompoty, dżemy, powidła. Owoce i warzywa wykorzystamy również 

dom klasyfikacji, przeliczania. Poznamy cyfrę 1, oraz odkryjemy literkę 

M, m.  

 

 

Ponadto w naszej grupie realizujemy: 

– Program własny „Tygryskowe zabawy z językiem angielskim” 

utrwalać będziemy nazwy ubrań w j. ang. podczas zabaw muzyczno- 



ruchowych; wykorzystując memory nauczymy się nowych słów jesiennych: 

liście,jarzębina, jeż , wiewiórka, kasztany, itd. - utrwalać będziemy podczas 

zabaw przy tablicy multimedialnej  , będziemy naywać emocje w j. angielskim 

 

 

 

 

 

  

 

 

– Program własny ekologiczny „Tygryski strażnikami przyrody” 

Wybierzemy się na spacer do parku- gdzie nazbieramy liście, kasztany;  

poznamy zasady zachowania się w parku. Wspólnie z rodzicami wykonamy 

„Zielnik- album z suszonych liści i nie tylko”. Będziemy świętować „Święto 

Drzewa” 10 października. Będziemy świętować podczas balu jesiennego. 

Pobawimy się w zabawę twórczą „Mała deszczowa kropelka”  

 

– Varsavianistyczna szkoła 



Wybierzemy się na wycieczkę autokarową do zamku Ujazdowskiego na 

Wystawę „Dotknij sztuki” ; wysłuchamy legendy o „Złotej kaczce” 

W. Chotomskiej. Wykonamy prace plastyczną „Łazienki Królewskie jesienią” 

 

– Chronimy dzieci   

2 październik „Dzień bez przemocy”- pogadanka 

„Znam bezpieczne zasady” pogadanka 

– eTwinning „Coding: a way to grow up” 

wspólnie z całą grupą wykonamy plan naszego przedszkola za pomocą symboli, 

rysunków; będziemy brali udział w Cood Week (Tygodniu kodowania ), 

odkodujemy jesienne obrazki,  

– eTwinning „Four seasons in Europe” 

wykonamy prace plastyczną „jesienne drzewo” z recyklingu; stworzymy 

mandale z naturalnych darów jesiennych 

Przygotujemy bukiety dla Pani Jesieni. 

– eTwinning „Nature is so cool” 

szukamy kolorów jesieni w parku; poznajemy drzewa- nazywamy je 

„Tornado w słoiku” eksperyment 

– Projekt międzynarodowy „Piękna nasza Polska cała” 

wybierzemy się na wycieczkę do zamku Ujazdowskiego na wystawę „Dotknij 

sztuki”: nauczymy się tańca „Polka; upieczemy chleb 

– Projekt czytelniczy „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” to 

ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana 

jest już od najmłodszych lat w przedszkolu. Nasz Miś „Pysio” wyrusza do 

naszych domów, aby razem z nim czytać dzieciom bajki. W ramach projektu 

będziemy również świętować „Dzień Pluszowego Misia” 

 

 

 

 

 

 


