
Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na 

miesiąc październik 2021r. dla grupy „Smerfy” 

 

 
 

 

Tematy kompleksowe i  zadania dydaktyczno -wychowawcze 

 
Tydzień I –Idzie jesień przez…przez ogród i sad - zapoznanie z otaczającym środowiskiem 

przyrodniczym –ogród, sad, poszerzenie wiedzy przyrodniczej       o nazwy warzyw i owoców, 

dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, gromadzenie dostępnych okazów przyrodniczych i 

przechowywanie ich w kąciku przyrody. 

 

Tydzień II- Idzie jesień …do zwierząt - poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy 

na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana. Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas 

pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek. 

 

Tydzień III – Co z czego otrzymujemy – zapoznanie ze sposobami  przechowywania owoców 

(mrożenie, suszenie, pasteryzowanie). Wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie 

korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.).  

 

Tydzień IV –Idzie jesień ..z deszczem – poszerzanie wiedzy na temat  zmian zachodzących w 

przyrodzie późną jesienią, ze zwróceniem uwagi na ubiór dostosowany do warunków 

atmosferycznych. Zapoznanie zjawisk pogodowych występujących jesienią.  Obserwowanie przyrody 

w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz 

podczas spacerów i wycieczek. 

 
 
 



 
WIERSZ  „Żołądź” A. Dziechciarczyk 

Na wysokim Dębie 
Całkiem niewysoko 
Żołądź wisi na gałęzi 
Puszcza do mnie oko 
 
Kłania się na prawo 
Kłania się na lewo 
Od tego huśtania 
Spadł prosto pod drzewo 
 
Uśmiechnął się do mnie 
Ja do niego też 

Zdało mi się powiedział: 
Jak chcesz to mnie bierz 
 
I wzięłam do ręki 
Ten jesienny skarb 
Choć taki maleńki 
Jest wiele wart 
 
Z małego nasionka 
Wyrośnie Dąb nowy 
Zasadzę go w ziemi 

          By mieć las dębowy       

 

 
 
 

 PIOSENKA MIESIĄCA „Dwa jabłka” 
Lecą jabłka z drzewa prosto do koszyka, 
a czerwone duże jabłko na trawę umyka. 
Hopsa, hopsa, na trawę umyka. 
 
Za czerwonym pędzi małe i zielone, 
chociaż chowa się pod listkiem, 
widać mu ogonek. 
Ojejejej, widać mu ogonek. 
 
Wieje wietrzyk, wieje, kręci jabłuszkami. 
Będą teraz tańcowały w sadzie pod drzewami. 
Tralalala, w sadzie pod drzewami 
 


