
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – 

WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  

W  GRUPIE  BIEDRONKI 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

 

Tydzień I – Jak jesienią dbać o zdrowie ?- rozwijanie mowy; kształtowanie nawyków 
prozdrowotnych, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych 
liter; poznawanie cech kwadratu, rozwijanie umiejętności klasyfikowania, rozwijanie 

umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 1, rozwijanie sprawności 

fizycznej; rozwijanie umiejętności plastycznych. 

 

Tydzień II –Kto może być nauczycielem? - rozwijanie mowy; zapoznanie z pracą nauczyciela, 

rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter - rozwijanie 

umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 2, poprawne używanie pojęcia 

para, rozwijanie wyobraźni dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej; rozwijanie aktywności 

muzyczno-ruchowej. 

 

 

Tydzień III – W co się bawi z nami jesienny wiatr?-, kształtowanie umiejętności właściwego 

doboru stroju do pogody, rozwijanie słuchu fonematycznego i nazywanie poznanych liter, 

rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3, rozumienie 

konieczności przestrzegania reguł gry. 

 

Tydzień IV –Jakie plany na jesień mają zwierzęta?- rozwijanie mowy, wzbogacanie wiedzy 

na temat jesiennych zwyczajów zwierząt, wzbogacanie wiedzy na temat ptaków ;rozwijanie 

słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie liter, rozwijanie umiejętności liczenia, 

poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej. 
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WIERSZYK MIESIĄCA: 

 

JESTEM JESIEŃ     Maria Terlikowska 

  

Jestem jesień z pełnym koszem 

               z pełnym koszem 

               Dobre rzeczy wam przynoszę 

               wam przynoszę. 

               Jabłka, śliwki, gruszki bery, pomidory i selery, 

               pomidory i selery. 

  

               Przyszła jesień do gosposi 

               do gosposi. 

               Czy gosposia o coś prosi, 

               o cos prosi. 

               Mam kapustę do kwaszenia, 

               dobre grzyby do suszenia, dobre grzyby do suszenia. 

  

               Idzie jesień z wielkim koszem, 

               z wielkim koszem. 

               Zajadajcie! Bardzo proszę! Bardzo proszę! 

               Ludzie biorą te podarki i chowają do spiżarki 

               i chowają do spiżarki. 

  

  

  

 

 



 

PIOSENKA MIESIĄCA:  

 

 Jesienna pogoda (słowa i muzyka Jolanta Kucharczyk). 

 

1. Jak jesienią dbać o zdrowie, 

 gdy pogoda taka zmienna, 

 wiatrem dmucha, słońcem grzeje 

 albo zimnym deszczem leje? 

Ref.: A ja tak lubię jesienną pogodę, 

choć zmienia się jak w kalejdoskopie. 

Mam kurtkę z kapturem, parasol, kalosze, 

wiatr czy deszcz, czy też słońce, 

chętnie je noszę. 

2. Jem owoce i warzywa, 

 to najlepsze witaminy. 

 Lubię sport i gimnastykę, 

 więc codziennie chętnie ćwiczę. 

 

Ref.: A ja tak lubię… 

3. Moja ciocia jest lekarzem, 

 więc mi często podpowiada, 

 jak jesienią postępować, 

 żeby nigdy nie chorować. 

Ref.: A ja tak lubię… 

 

 

 


