
PAŹDZIERNIK  

U SÓWEK 

 
,,Idziemy do parku szukać Pani Jesieni” 

W pierwszym tygodniu października dzieci dowiedzą się, jak wygląda jesień w parku i w 

lesie (częściej wieje wiatr, liście stają się kolorowe i spadają z drzew, można znaleźć też 

owoce jarzębiny, kasztany, żołędzie, orzechy). Poznamy zabawę paluszkową „Deszczowy 

spacerek”. Poznamy zimowe zwyczaje niektórych zwierząt. Przedszkolaki wezmą udział w 

quizie: będą miały za zadanie przyporządkować liście drzew ich owocom, wybrać zwierzęta 

zasypiające na zimę, podzielić grzyby na jadalne i niejadalne, oddzielić owoce od warzyw. 

Poprzez zabawy  

i prace plastyczne nauczymy się rozpoznawać barwy podstawowe i pochodne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Jestem zdrowym przedszkolakiem” 

Drugi tydzień poświęcimy rozmowom o tym, jak dbać o zdrowie – pomówimy o zdrowym 

odżywianiu, o ubraniu odpowiednim do pogody, o ruchu, o wizytach u lekarza i dentysty. 

Posłuchamy opowiadań poruszających te tematy. Pobawimy się w kilka nowych, a także 

dawniej poznanych zabaw: Już kółeczko zrobić czas, Adam siedmiu synów miał, Dwóm 

tańczyć się zachciało, Zabawa w parach, Aseja bum czika bum, Idzie zuch, Grosik. 

Sprawdzimy, jak wygląda piramida żywienia. Porozmawiamy o tym, co oznacza zdrowe 

odżywianie, jakie produkty warto jeść często (te zawierające witaminy, sole mineralne, 

błonnik), a jakie rzadziej. Dzieci dowiedzą się, że najważniejsze są: ruch i picie dużej ilości 

wody, że powinno się jeść 4–5 posiłków dziennie, a ostatni z nich 2 godziny przed snem, że 

należy pić przed posiłkiem, a nie w czasie jedzenia, dokładnie gryźć i przeżuwać. Starać się 

spożywać mało cukru i soli. Przedszkolaki nauczą się planować posiłek, poprawnie trzymać 

łyżkę i widelec w czasie jedzenia. Dzieci będą ćwiczyły umiejętność samodzielnego ubierania 

się i dobierania stroju adekwatnego do pogody. Będą zachęcane do podejmowania aktywności 

ruchowej i wzmacniania siłę swoich mięśni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

,,Prezenty od Pani Jesieni” 

Ostatnim tematem będą dary jesieni. Dzieci będą rozwiązywały zagadki na ich temat i będą 

segregowały je na kategorie: owoce, warzywa, grzyby, owoce drzew leśnych. Na spacerze 

będziemy przyglądały się, jak wygląda przyroda jesienią. Nauczymy się rozpoznawać liście  

i łączyć je z odpowiednim owocem (liść kasztanowca i kasztan, liść dębu i żołądź, liść 

jarzębiny i jej owoc). Dowiedzą się, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące oraz poznamy 

nazwy niektórych okazów. Poćwiczymy rozróżnianie i nazywanie różnych owoców. 

Doświadczymy też innych smaków (słodki, kwaśny, gorzki) i zapachów (perfumy, cebula).  

 

 


