
„KRASNALE” W PAŹDZIERNIKU 

W ramach tematów kompleksowych:  

1. DARY JESIENI 

 

W pierwszym tygodniu października zajmiemy się warzywami i owocami. 

Usystematyzujemy wiedzę na temat jadalnych części warzyw i ich systemów 

korzeniowych. Dzięki przyniesionym do przedszkola warzywom i owocom 

udoskonalimy umiejętność opisu, a podczas wykonywanych doświadczeń 

nauczymy się odróżniać warzywa od owoców. Poznamy cykl rozwojowy roślin 

– od ziarenka do owocu.  

Ten tydzień będzie dla nas ważny, ponieważ dzieci poznają podczas wielu 

zabaw i gier edukacyjnych pierwsze literki – 0, A, oraz liczbę 1. W celu 

lepszego zapamiętania ich kształtu, dzieci wykonają polisensoryczne szablony 

do albumu, do którego będą dokładały poznawane litery i cyfry – album będzie 

stanowił cenną pomoc dydaktyczną. Aby pomoc dzieciom w zapamiętaniu 

nowej litery, zachęcamy do wspólnych zabaw, np. w wyszukiwanie i 

kolorowanie poznanych liter w gazetach, a także szukanie słów 

rozpoczynających się, zawierających w środku i na końcu głoskę o,a.  

W tym tygodniu nie zabraknie także zajęć doskonalących umiejętności 

matematyczne – porównywanie liczebności, przeliczanie, układanie zbiorów, 

klasyfikowanie czy układanie rytmów matematycznych. Dzięki przyniesionym 

przez Państwa materiałom wszystkie te działania będziemy mogli wykonać na 

prawdziwych przykładach, co sprawi dzieciom dużą radość. 

 Podsumowaniem całego tygodnia będzie temat przetworów jesiennych, a jego 

kulminacją – wspólne przygotowanie ciasta. Zachęcamy Państwa do 

angażowania dzieci w prace kuchenne podczas przygotowywania przetworów 

czy zwykłych potraw. Zaletą tego typu zabaw jest nie tylko zdobywanie przez 

dzieci umiejętności kulinarnych, ale też matematycznych i dotyczących 

zdrowego stylu życia. Czynności wykonywane w kuchni usprawniają również 

motorykę małą, tak ważną z punktu widzenia przygotowania dziecka do 

niełatwej umiejętności pisania. 

 

 

 

 



2. DBAMY O ZDROWIE 

 

W następnym tygodniu zajmiemy się szeroko pojętym tematem zdrowia 

człowieka. Dzieci przypomną sobie, czym jest Piramida Zdrowego Żywienia i 

Aktywności Fizycznej oraz utrwalą nazwy produktów należących do każdego 

piętra piramidy. W związku z tym, ze ruch stanowi najważniejsze piętro 

piramidy, dzieci będą miały okazję do wielu dyskusji na temat wpływu 

aktywności fizycznej na nasze zdrowie. Poszerzą zasób słownika o nazwy piłek 

i dyscyplin sportowych z nimi związanych. Wspólnie przygotujemy także 

zdrowy sok owocowy i sprawdzimy, które produkty zawierają cukier. 

Przedszkolaki nauczą się również „czytać” etykiety obecne na produktach 

spożywczych. Proponujemy Państwu, by wzmocnić rezultat naszych działań, 

rozmawiać z dziećmi w domu na temat zdrowego odżywiania i zasad 

przygotowania zdrowych posiłków. 

 W tym tygodniu przedszkolaki utrwalą sobie także źródła pochodzenia 

produktów i udoskonalą tym samym myślenie przyczynowo – skutkowe. 

 Poruszymy też problem dostosowania ubioru do pogody. Dzieci przypomną 

sobie nazwy części garderoby, także te bardziej nietypowe jak marynarka, 

kombinezon czy palto, dokonają ich klasyfikacji i selekcji. 

 Poznamy również kolejną literę – I, i oraz liczbę 2, co pozwoli nam na 

utrwalenie pojęcia para. Dzieci przygotują skarpetkowego stwora, będą 

przeliczały i porządkowały przyniesione skarpety. 

 Zgłębimy także temat bakterii i wirusów, bezpośrednio związanych z 

chorobami przedszkolaków. Poznamy sposoby ochrony przed zarazkami, 

poszerzymy wiedze na temat środków higienicznych potrzebnych do dbania o 

zdrowie.  

Wprowadzimy numer alarmowy 112. Bardzo prosimy, by Państwo spróbowali 

go z dziećmi utrwalić, by potrafiły już wybrać ten numer na telefonie. 

 Będziemy rozmawiać także o pracy lekarzy i policjantów. 

 

 

 

 

 



 

 

3. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE 

 

W tym tygodniu udamy się z dziećmi w magiczną podróż do jesiennego parku i 

lasu. Dzieci poznają zwierzęta żyjące w lesie, utrwalą ich nazwy. Odgadną 

zagadki słowne, obrazkowe i dźwiękowe dotyczące tej tematyki. Wykonają 

pracę plastyczną – leśne zwierzątko z talerzyka jednorazowego. Zachęcamy do 

przynoszenia darów jesieni – liści, kasztanów, żołędzi, jarzębiny i innych 

atrybutów. Zgromadzone skarby staną się okazją do działań manipulacyjnych, 

klasyfikacji, segregacji obiektów według kształtu i koloru, układania rytmów 

(także muzycznych), samodzielnych poszukiwań w atlasach i książkach.  

 Poznamy budowę liścia oraz nauczymy się je rozpoznawać. Podczas zajęć i 

wykonywania doświadczeń związanych z pobieraniem wody przez roślinę 

dzieci pogłębią swoją wiedzę przyrodnicza i dowiedzą się, dlaczego liście 

zmieniają kolor. Pogłębimy również wiadomości związane z drzewami 

iglastymi. 

Ten temat wzbogacimy również o  wprowadzenie nowej litery – E, e, która 

dzieci utrwalą podczas wykonywania różnych ćwiczeń słuchowych i 

wzrokowych. 

 

 

 

 

   

 

 


