
PAŹDZIERNIK W 

TYGRYSKACH 

  
Kolejny miesiąc to kolejne zadania dla naszej grupy. Zaczniemy od jesieni, 

porozmawiamy o tym co się zmienia w przyrodzie i pogodzie, stworzymy jeżyki z 

masy solnej. Porozmawiamy o jesieni w sadzie. Zaśpiewamy piosenki jesienne oraz 

wybierzemy się na obserwację przyrody. 

 

 
Piosenka „ Zabawa w sadzie” 

Do sadu, do sadu, 
tam owoców wiele. 
Jest już mała Zosia 

i jej przyjaciele. 
 

Owoce, owoce 
do kosza zbierają. 
Wiedzą, że owoce 

witaminy mają. 
 

A potem, a potem 
wielka uczta będzie. 
Ze smakiem owoce 

każdy zjadać będzie. 

 
 Zabawa do piosenki „Małe, czerwone jabłuszko” 

 
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. 

 

Drugi tydzień października to warzywa, które będzie poznawać wszystkimi zmysłami. 

Dotykając, wąchając, a nawet smakując. 

 

 

 
Postaramy się również z warzyw wykonać piękne ludziki. 

 

 

 
Kolejny tydzień to mnóstwo rozmów i zajęć na temat mojej rodziny. Nauczymy się 

rymowanki, wykonamy prace plastyczną. Ciekawe czy uda nam się narysować 

najbliższych mamę, tatę albo babcię :) 
   

  

 
W ostatnim tygodniu porozmawiamy o bezpieczeństwie. 

 



Na chodniku przystań bokiem. 

Popatrz w lewo bystrym okiem, 

skieruj w prawo wzrok sokoli, 

znów na lewo spójrz powoli. 

Jezdnia wolna- wiec swobodnie 

mogą przez nią przejść przechodnie. 

 

 Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać po drodze, jak być bezpiecznym 

podczas spaceru, wykonają pracę plastyczną . 

 

W ramach realizacji projektów eTwinning „7 it's to late. Come on. Take action.”  „7 
Jest już za późno. Daj spokój. Podejmij działanie ” 

utrwalać będziemy kolory podczas wspólnych zabaw. Poznamy podstawowe figury 

geometryczne: koło, trójkąt, kwadrat. Będziemy rozróżniać wielkości przedmiotów 

małe czy duże 

   
 

Zaczniemy przygodę z Misiem Pysiem dzięki realizacji projektu czytelniczego „Mały 

Miś w świecie wielkiej literatury” 

 
Wyruszymy również w wirtualną podróż do Londynu – stolicy Wielkiej Brytanii- 

w ramach realizacji projektu Erasmus+ oraz #ErasmusDays 


