
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Wokół kolorowo 
To jesienne czary 
Na polanie jesień 
Rozłożyła dary 
 Są tam liście, szyszki 
 Są twarde orzechy 
 Ma wiewiórka Basia 
 Wiele z nich uciechy 
Stary jeż pod drzewem 
Wśród liści się schował 
Będzie tam do wiosny 
Na pewno zimował 
Cały świat niebawem 
Wśród kolorów zaśnie 

Lecz mnie to nie dziwi 

To październik właśnie  
(Ewa Sujecka)  

  
 



 

1. SKARBY  Z  JESIENNEGO 
OGRODU I SADU 

 

 

 

SKARBY JESIENI - Hanna Zdzitowiecka 

A czy wiecie, co to skarby jesieni? 

Piękne jabłko co się w sadzie rumieni. 

Garść orzechów na leszczynie zebranych, 

Spadające z wysoka kasztany, 

Pełne maku słodkiego makówki, 

I czepliwe łopianowe główki. 

Strąk fasoli, kapusty, włoszczyzny, 

I czerwone jagody kaliny, 

I na klonach nasionka skrzydlate 

Co z jesiennym ścigają się wiatrem. 
-sprawdzimy jakie smakołyki z sadu i ogrodu podarowała nam Jesień, 

będziemy je poznawać wszystkimi zmysłami. 

- będziemy uczyć się rozpoznawać prawą i lewą stronę ciała w zabawie 



- będziemy słuchać pięknej literatury dziecięcej, ćwiczyć rękę dzięki 

ćwiczeniom grafomotorycznym oraz zajęciom z Metody Dobrego Startu 

- będziemy ćwiczyć piękną mowę poprzez zabawy logopedyczne i naukę 

trudnych wierszyków 

 
„Jeż - dziwny zwierz”(A. Wasiak) 

Szedł alejką mały jeż. 

Co na grzbiecie niósł? Czy wiesz? 

-Pewnie! Takie rumiane i słodkie, 

Znalazł je w sadzie pod płotkiem! 

-Uważasz, że to jabłuszko? 

Zgaduj raz jeszcze, bystra dziewuszko! 

Myślisz, że jeże na swych plecach tylko jabłka noszą? 

Przecież tak naprawdę wcale ich nie znoszą! 

Wolą przegryźć chrząszcza albo nawet muszkę, 

A ten mały z alejki dzielnie dźwiga… do snu poduszkę. 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

“Uczymy się więcej przez 

szukanie odpowiedzi na pytania, 

 niż przez uczenie się gotowych 

odpowiedzi.” - Lloyd Alexander 
 
 
 
 

 
Kodowanie w przedszkolu to świetna zabawa, która ma na celu wspieranie 

wielokierunkowej aktywności dzieci, poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń. 

 

Programując dzieci uczą się np.: 

- eksperymentowania poprzez 

swobodne poszukiwanie 

rozwiązań 

- kreatywności i pomysłowości 

rozwijając swoją wyobraźnię, 

- wytrwałości i cierpliwości, 

czekając na efekty własnej pracy 

- współpracy, 

- rozwiązywania problemów, 

- zadawania pytań.  

 

 

 

Kodowanie czas 

zacząć.  

Roboty, gotowe 

do startu. 

Start 
 

 
  



 

3. JESIEŃ  

W PARKU I W LESIE 
 

Polonezem wchodzą drzewa w polską jesień 

śpiew tej ziemi w swoich liściach każde niesie. 

Przez ogrody, przez aleje i przez pole 

idą brzozy, idą klony i topole. 

A te klony ustroiły się bogato, 

a te brzozy wplotły w warkocz babie lato. 

Idą wiązy, idą buki i jesiony, 

szczerym złotem wyzłocone po konary. 

Koralami zaświeciła jarzębina, 

dąb żołędzie do gałęzi poprzypinał. 

Idą drzewa - słońce w liściach każde niesie, 

polonezem wchodzą drzewa w polską jesień. 
Wanda Chotomska 

W tym tygodniu Jagódki dowiedzą się jak wygląda jesień 

w parku i w lesie. To będzie artystyczny tydzień: dużo muzyki i 

plastyki.  

 

 



 
4. JESIEŃ MALOWANA 

DŹWIĘKAMI 
 „Szumi las, śpiewa las, gubi złote liście…. 

 

 
 

 Jesień już na dobre u nas zagościła. Postarajmy się jak najlepiej ją poznać. 

 Utrwalimy cechy charakterystyczne dla jesieni – bogatą paletę barw 
ciepłych 

 Będziemy słuchać pięknych jesiennych utworów muzycznych i na ich 
podstawie różnymi technikami tworzyć prace plastyczne. 

 

ZAPRASZAMY  
DO JESIENNEJ  

TWÓRCZEJ  
ZABAWY 

 



Akcje, które będziemy obchodzić  

w grupie: 

3 października 2019  Akcja BohaterON. Włącz 
historię– kartki dla powstańców  

 

 

- 4 października - Światowy Dzień Uśmiechu 

 

 
- 10 października - Dzień Drzewa 

 

- 31 października - Światowy 

Dzień Oszczędzania 

 

 

 

➢  Europejskie projekty eTwinning  

- „Blocks: always and everywhere! 

- „Junior STEM Kitchen Lab” 

- „Robots also have something to say” 

➢ Ogólnopolskie programy: 

- IV edycja Uczymy Dzieci Programować 
 

 



ALTERNATYWNE METODY PRACY,  

PROGRAMY, INNOWACJE: 

 

• Pytajcie, myślcie, odkrywajcie - rozmowy z dziećmi na 

ważne tematy –- innowacja własna nauczycieli 

• Wiem, umiem i działam - program własny rozwijający 

zainteresowania dzieci nauką programowania 

• Akcja czytelnicza- realizujemy w grupie akcję Cała 

Polska Czyta Dzieciom „Czytające Przedszkole” - 

zapraszamy chętnych rodziców, babcie, dziadków do 

poczytania w grupie. 

• Treści europejskie – realizacja programu 

 „Z Przedszkolakiem po Europie”, projekty 

Erasmus+  

• Varsavianistyczna Szkoła - program warszawski 

• Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy 

 

 

W codziennej pracy:  

• Dziecięca matematyka  

• MDS wg prof. M. Bogdanowicz  

• Ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichovej 

• Ciekawe metody: Aktywne słuchanie muzyki wg. 

Batii Strauss, Drama, TOC, Storyline i wiele 

innych. 

 

 

 

 

Pozdrawiamy 

Twórcze i kreatywne Jagódki 
 


