
  
 

 

„Nie takie ważne, aby człowiek 

 dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,  

nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,  

nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,  

a żeby go coś naprawdę zajmowało”  (J. Korczak) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanda Chotomska napisała:   

Pan Październik jest malarzem  

Farby dostał od jesieni 

I maluje nam pejzaże 

Całe w złocie i czerwieni 

 

 



  
 

J E S I E NN I E ,  NI E  ZNA C Z Y S E N NI E  

„To co robisz codziennie, liczy się bardziej niż to, co robisz od czasu do czasu” 

 

 W ramach realizacji tematu kompleksowego wspólnie zgłębimy 
tajniki kolorowej pory roku – jesieni. 

 Wykonamy kolejne zakodowane zadania w akcji „Cała Polska 
programuje” 

 Porozmawiamy o historii Polski, a dokładniej o Powstaniu 
Warszawskim i jego bohaterach, poznamy historie dzieci 
walczącej stolicy – akcja BohaterON 

 Będziemy bawić się przy jesiennej muzyce 

MALOWAŁA JESIEŃ  

1. Malowała jesień w parku wszystkie liście, 

Na brązowo, na czerwono, żółto i złociście. 

Lala, lala, la, lala, lala, la  

Na brązowo, na czerwono, żółto i złociście. 

 

2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku, 

Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół 

Lala, lala, la, lala, lala, la  

Przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół 

 

3. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie 

Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie. 

Lala, lala, la, lala, lala, la  

Kolorowe liście zbiera i ze sobą niesie. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

CODE WEEK 2020  

Nadchodzący tydzień to wspólna zabawa z kodowaniem i programowaniem  

w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Kodowania. 

 
 

 W tygodniu w ramach akcji 
Erasmus+ Day weźmiemy udział  
w zabawie europejskiej  
pt. „W hiszpańskim rytmie”.  
Podczas zabawy wyruszymy na 
spotkanie ze sławnymi artystami, 
zatańczymy, zaśpiewamy i 
poćwiczymy.  
Tego dnia królować będzie 
hiszpańska „siesta i fiesta”.  
 
 
 

  



  
 

J E S I ENNE ,  INS P IR A CJ E  W R Y TM IE  

K S Z TAŁTÓ W,  KOLO RÓ W,  SM A KÓ W   

I  D ŹW I ĘK Ó W  

W ramach realizacji tematu kompleksowego: 

- wspólnie sprawdzimy jakie kolory, kształty, smaki i dźwięki 
przynosi ze sobą jesień  

- słuchając pięknych opowiadań o najwierniejszym przyjacielu 
obchodzić będziemy Dzień Kundelka  

- realizując innowację „Mały krok ku przedsiębiorczości” dowiemy 
się co to jest cena i dlaczego praca jest taka ważna.  

- nie zapomnimy też o doskonaleniu naszej uważności na byciu  
tu i teraz.  

Pomidor – Jan Brzechwa 

Pan pomidor wlazł na tyczkę 

I przedrzeźnia ogrodniczkę. 

"Jak pan może, 

Panie pomidorze?!"  

Oburzyło to fasolę:  

"A ja panu nie pozwolę! 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

Groch zzieleniał aż ze złości: 

"Że też nie wstyd jest waszmości, 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

Rzepka także go zagadnie: 

"Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie! 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

Rozgniewały się warzywa: 

"Pan już trochę nadużywa. 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

Pan pomidor zawstydzony, 

Cały zrobił się czerwony 

I spadł wprost ze swojej tyczki 

Do koszyczka ogrodniczki. 



  
 

Akcje, które będziemy obchodzić w grupie: 

• VI edycja Uczymy Dzieci Programować  

  Europejskie projekty eTwinning  

- I’m having fun with Orff- projekt związany z muzyką 

- rESCue possible – projekt związany z robotami 

- Make friends with Pippi – projekt związany z czytaniem 

- Game box- projekt związany z nowymi technologiami 

➢ 2 października 2020r. obchodzić będziemy Światowy 

Dzień Uśmiechu „…uśmiech jest dla ludzi szczęśliwych.- I 

tu się mylisz. Bo właśnie uśmiech daje szczęście. (…) 

Spróbuj się uśmiechnąć, to zobaczysz.” (Eric-Emmanuel 

Schmitt) 

 

ALTERNATYWNE METODY PRACY,  

PROGRAMY, INNOWACJE: 
• Po prostu bądź – zabawa w uważność  –- innowacja własna  

• Mały krok ku przedsiębiorczości – innowacja własna 

• Wiem, umiem i działam cz.II- program własny rozwijający 

zainteresowania dzieci nauką programowania z wykorzystaniem robotów 

edukacyjnych 

• Akcja czytelnicza- realizujemy w grupie akcję Cała Polska Czyta 

Dzieciom „Czytające Przedszkole- Zaczytany Mały Europejczyk” – zachęcamy 

wszystkich rodziców do czytania dzieciom 20 minut dziennie codziennie  

• Treści europejskie – realizacja programu „Z Przedszkolakiem 

po Europie”, projekt Erasmus+  

• Varsavianistyczna Szkoła - program warszawski 

• Program Ekologiczny Miasta Stołecznego Warszawy  

W codziennej pracy:  

• Dziecięca matematyka  

• MDS wg prof. M. Bogdanowicz – Kącik Dobrego Startu 

• Ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichovej 

• Ciekawe metody: Aktywne słuchanie muzyki wg. Batii Strauss, Drama, 

TOC, Storyline, Terapia ręki przy muzyce, ImproVszkole i wiele innych 

• Rozwijać będziemy zainteresowanie literami alfabetu poprzez zabawę 

Zapraszamy na naszą wirtualną tablicę:  

https://padlet.com/jagodki226/2020 

Kreatywnej zabawy  życzą Jagódki 

https://padlet.com/jagodki226/2020

