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U  MOTYLKÓW  W PAŹDZIERNIKU 

JUŻ  JESIEŃ  

Motylki w październiku: 

 

- poznają zasady ruchu drogowego podczas wycieczek w najbliższym 

otoczeniu, 

- poznają kolory i dary jesieni na wycieczkach do parku, 

- poznają różne gatunki zwierząt w Polsce jak i na świecie. 
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                 „Idzie jesień” 

 

Idzie łąką, idzie polem 

Pod złocistym parasolem 

Gdy go zamknie- słońce świeci. 

Gdy otworzy pada deszcz. 

Kto to taki? Czy już wiecie?. 

Tak! To właśnie jesień jest. 
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JESIEŃ   W   SADZIE  I  OGRODZIE 

Motylki rozpoznają owoce za pomocą smaku i dotyku. 

Posługują się określeniami dotyczącymi owoców; 

Słodkie, kwaśne, twarde, soczyste. Potrafią odróżnić owoce krajowe od 

egzotycznych. 

                                        „  JESIENIĄ” 

Jesienią, jesienią, 

Sady się rumienią. 

Czerwone jabłuszka,  

Pomiędzy zielenią. 

Czerwone jabłuszka, 
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Złociste gruszeczki, 

Świecą się jak gwiazdy, 

Pomiędzy listeczki. 

 

Będziemy klasyfikować owoce ,warzywa i posługiwać się liczebnikami od 1 do 

10. 

Usprawnimy również swoje ręce i palce podczas lepienia z plasteliny. 

Wykonamy wspólną pracę z kolorowego papieru „W ogrodzie” 
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                                KOLOROWO  W  KOŁO 

Motylki rozwiną sprawność manualną podczas wykonywania wspólnego obrazka 

„Muchomorek”. 

Będą uczestniczyć w akcji „Segregacja śmieci” 

Piosenka „Ekoświat” 

Na trawniku plastik leży, 

Nie wyrośnie z niego kwiat. 

Puszki, szkło, foliowe torby , 

a ja wolę ekoświat. 

Ref: Eko-, ekoświat. 

Zieleń, słońce i jeziora. 

Eko-, ekoczas już woła nas. 
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                              Zagadki 

Jestem zwierzątko nieduże, 

Mam ostre igły na skórze. 

Choć nie szyję nic, jak wiecie, 

Pełno igieł mam na grzbiecie. 

Mam rude futerko w małej dziupli mieszkam. 

Lubię łuskać szyszki lub schrupać orzeszka. 

                     „  KASZTANY” 

Zbieramy kasztany 

Robimy w nich dziurki, 

A w tedy je można 
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Nawlekać na sznurki. 

Tak robi się lejce,  

Naszyjnik z korali. 

Kasztany, kasztany 

Będziemy zbierali. 

      MOJA   RODZINA , MÓJ DOM 

Motylki poznają zawody swoich rodziców. 

Potrafią klasyfikować przedmioty i dopasować je do zawodów. 

Motylki poznają adres zamieszkania. 
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              „Mój dom, moja miejscowość” 

Ślimak mieszka w muszli, 

W kopce liści jeż. 

Myszka mieszka w noże, 

Bocian w gnieździe. Wiesz? 

Pszczółka mieszka w ulu,  

W budzie mieszka pies. 

Każdy ma swój domek. 

Jaki ty masz? Wiesz? 

Dzieci potrafią opisać swój dom i najbliższą okolicę. Poznają pojęcia: blok, 

osiedle, dom. Wykonają makietę swojego osiedla. 
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