
U „KRASNALI” W PAŹDZIERNIKU 

 

1. TANIEC JESIENNYCH KOLORÓW 
W pierwszym tygodniu października utrwalimy wiadomości na temat nowej 

pory roku – jesieni. Weźmiemy udział w grupowej zabawie jesiennej w sali 

wielofunkcyjnej. Rozwiążemy jesienne zagadki, pobawimy się wesoło przy 

muzyce. 

Pobawimy się z wiatrem, ozdobimy według własnego pomysłu latawce. 

Poznamy literę „a” oraz cyfrę „2”.  

Wykonamy jesienną pracę plastyczną „Suknia Pani Jesieni” techniką 

stemplowania. 

Z okazji Światowego Dnia Opieki nad Zwierzętami przeczytamy ulubione 

wiersze o zwierzętach. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy porozmawiamy o tym, jak 

ważny jest pokój na świecie, co to jest prawdziwa przyjaźń i miłość. 

Dbając o nasze bezpieczeństwo przeprowadzimy ćwiczenia „Uwaga, obcy” by 

wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. 

 

 

2. KSIĄŻKA KUCHARSKA PROSTO Z NATURY 
W następnym tygodniu będziemy zgłębiać tajemnice owoców i warzyw. 

Dowiemy się jak ważne są witaminy dla organizmu człowieka – szczególnie w 

okresie jesiennym. 

Pobawimy się w teatr inscenizując wiersz J. Brzechwy „Na straganie” 

Poznamy literę „e” oraz cyfrę „3” 

Nauczymy się piosenki „Jesienny pociąg” 

Przygotujemy owocowe szaszłyki. 

Utrwalimy kształty figur geometrycznych. Utrwalimy również kierunki: stronę 

lewą i prawą oraz sprawne poruszanie się w otoczeniu wg instrukcji.- wg 

scenariusza „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. 

Wykonamy pracę plastyczną „Jabłka” wg „Edukacji przez ruch” D. Dziamskiej, 

Z okazji Urodzin Książkowego Misia – poznamy znane i popularne misie 

występujące w książkach dla dzieci. 

Z okazji Światowego Dnia Mycia Rąk – porozmawiamy o tym, dlaczego należy 

myć ręce oraz poznamy instrukcję prawidłowego mycia rąk. 



W tym tygodniu obchodzimy Dni Europejskie – będziemy rozmawiać o Unii 

Europejskiej, złożymy jej flagę z części, wysłuchamy hymnu UE, poznamy 

walutę. 

W tym tygodniu przypada również „COD WEEK” – będziemy kodować i 

programować z użyciem maty do kodowania oraz interaktywnej tablicy w naszej 

sali. 

W ramach innowacji „Krasnale przygotowują się do pisania wytrwale” – 

stworzymy własne obrazy – pokryjemy duże płaszczyzny farbami, mazakami, 

kredkami. 

 

 

 

 

 

3. JAK DBAMY O NASZE ZDROWIE 
 Trzeci tydzień poświęcimy zdrowiu. Będziemy rozmawiać o tym, jak ubrać się 

odpowiednio do pogody.  

Poznamy literę „i” oraz cyfrę „4”. 

Zapoznamy się z piramidą żywienia. 

Wykonamy owocowo – warzywne koreczki. 

Porozmawiamy o wirusach oraz o tym, jak próbować uchronić się przed 

chorobami zakaźnymi. 

Będziemy śpiewać piosenkę „O zdrowie dbaj” 

Porozmawiamy również o naszych emocjach, będziemy je rozróżniać i nazywać 

– wg scenariusza „Chronimy Dzieci” 

 

 

 

 

 

4. ODKRYWAMY SEKRETY  PRZYRODY JESIENIĄ 
W czwartym tygodniu nadal pozostaniemy w tematyce jesiennej. Poznamy 

mieszkańców lasu. Wykonamy makietę lasu oraz narysujemy mapę lasu wg 

scenariusza „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. 

Poznamy literę „m” oraz cyfrę „5”. 

Pobawimy się w sklep – przy okazji poznamy polskie monety i ich wartość. 

Będziemy lepić z plasteliny i brać  udział w zabawach badawczych związanych 

z wiatrem.  

Nauczymy się również piosenki „Jesień w lesie”  


