
ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU  

PAŹDZIERNIK 

   GRUPA I „TYGRYSKI” 

 

https://allegro.pl/oferta/disney-piankowa-dekoracja-scienna-tygrysek-5885207181 

 



 

 

https://tapety.tja.pl/dary-jesieni 

Temat kompleksowy: Dary Jesieni 

Data realizacji: 01.10-04.10.2019 

Cele ogólne: 

-  Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw, 

-  Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

-  Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary wg wybranej 

cechy, 

-  Rozwijanie umiejętności wokalnych 

 - Rozwijanie motoryki małej i dużej 

-  Rozwijanie sprawności manualnej 

-  Rozwijanie umiejętności liczenia 



„Na straganie” autor Jan Brzechwa 

Na straganie w dzień targowy 

takie słyszy się rozmowy 

 

- Może pan się o mnie oprze 

pan tak więdnie panie koprze. 

- Cóż się dziwić, mój szczypiorku 

leżę tutaj już od wtorku... 

 

Rzecze na to kalarepa: 

- Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. 

Groch po brzuszku rzepę klepię: 

- Jak tam rzepką? Coraz lepiej. 

 

- Dzięki, dzięki panie grochu, 

jakoś żyje się po trochu. 

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej, 

blada, chuda, spać nie może. 

- A to feler - westchnął seler. 

 

Burak stroni od cebuli, 

a cebula doń się czuli. 

- Mój buraczku, mój czerwony, 

czy byś nie chciał takiej żony? 

 

Burak tylko nos zatyka: 

- Niech no pani prędzej zmyka, 

ja chcę żonę mieć buraczą, 

bo przy pani wszyscy płaczą. 

- A to feler - jęknął seler. 

 

Naraz słychać głos fasoli: 

- Gdzie się pani tu gramoli? 

- Nie bądź dla mnie taka wielka - odpowiada jej brukselka. 

 



- Widzieliście jaka krewka - 

zaperzyła się marchewka. 

- Niech rozsądzi nas kapusta, 

- Co? Kapusta? Głowa pusta. 

 

A kapusta rzecze smutnie. 

- Moi drodzy, po co kłótnie, 

po co wasze spory głupie - 

wnet i tak zginiemy w zupie. 

- A to feler -jęknął seler. 

 

 

https://mikolow.eu/event/teatr-mlodszego-widza-na-straganie-wiersze-j-brzechwy/ 

 

 

 

 

 

 



Data realizacji: 07.10-11.10.2019 

Temat kompleksowy: Projekt badawczy „Jabłko” 

Cele ogólne: 

● rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci; 

● kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, 

● kształtowanie postaw proekologicznych; 

● poznawanie rożnych ekosystemów; ogród, sad; 

● poznawanie warunków niezbędnych do życia roślin, 

● poznanie sposobu klasyfikowania drzew owocowych; 

● kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji; 

 

 

https://ewabis.com.pl/swieze-owoce/jablka/ 

 



Piosenka: „Małe czerwone jabłuszko” 

                  (sł. i muzyka D, K, Jagiełło) 

 

Małe czerwone jabłuszko 

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Za rączki się trzymają i wkoło obracają. 

Za rączki się trzymają i wkoło obracają. 

 

Małe czerwone jabłuszko 

Tańczy pod drzewem i gruszką. 

Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje. 

 

Jabłuszko podskakuje, a gruszka przytupuje. 

Małe czerwone jabłuszko 

Tańczy pod drzewem i gruszką. 

W rączki klaszcze jabłuszko 

razem z dojrzałą gruszką. 

 

W rączki klaszcze jabłuszko 

razem z dojrzałą gruszką. 

 

Małe czerwone jabłuszko 

Tańczy pod drzewem i gruszką. 

Biegną sobie dokoła, jabłuszko gruszkę woła. 

 

Biegną sobie dokoła, jabłuszko gruszkę woła. 

 

Rymowanka „Owoce i warzywa” 

(autor nieznany) 

Jem owoce i jarzyny 

W nich mieszkają witaminy 

Ram, tam, tam, ram tam, tam 

Od nich siłę, zdrowie mam. 



Kto sałaty nie zajada 

Wiele traci - trudna rada 

Ram tam, tam, ram tam, tam 

To jest pyszne - mówię wam 

 

 

https://ogrodnik.sklep.pl/jablon-karlowa-fantazja-z-donicy-p-724.html 

 

 

Temat: Jesienią w parku i w lesie 

Termin realizacji: 14.10-18.10.2019 

Cele główne: 

-Rozwijanie koncentracji uwagi 

-Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej strony od lewej, 

-Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w 

przyrodzie 

-Rozwijanie umiejętności matematycznych- porównywanie wielkości 

drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie-niskie, 

-Rozwijanie sprawności fizycznej 



 

http://doxa.fm/audycje/czas-na-las/ 

„Malowała jesień” - piosenka 

(autor nieznany)       

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. 

 

„Jesienny wierszyk” w języku angielskim 

(autor nieznany) 

Autumn leaves – Jesienne liście (Otumn liws) 

Come falling down- Spadają na dół (kam foling dałn) 

Red, Yellow, Orange- Czerwone, Żółte, Pomarańczowe 

Brown- Brązowe 

Down, down, down.- Na dół, na dół, na dół… (dałn) 

 

https://zdrowyprzedszkolak.pl/aktywnosc/742/dlaczego-liscie-zmieniaja-kolor.html 

 

 

 



Temat: Projekt badawczy „Jabłko” CD 

Termin realizacji: 21.10-31.10.2019 

Cele główne: 

● doskonalenie umiejętności formułowania pytań; 

● wzmacnianie poczucia sprawstwa, budowanie poczucia własnej 

wartości; 

● kształtowanie nawyków higienicznych i wdrażanie do 

bezpiecznego obchodzenia się ze sztućcami podczas 

przygotowania posiłków; 

● wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem; 

● poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się poza terenem 

przedszkola –targ; rozwijanie twórczego i logicznego myślenia; 

● dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej, 

● wyrabianie odwagi i śmiałości, 

 

http://zsp.pisz.pl/przedszkole/index.php/archiwum/grupy-2017-2018/6-latki/6-latki-jabluszka 

  "Entliczek pentliczek” - rymowanka 

                              (autor J. Brzechwa) 

Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek, 

A na tym stoliczku pleciony koszyczek, 

 

W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, 

A na tym robaczku zielony kubraczek. 

 

Powiada robaczek: I dziadek, i babka, 

I ojciec, i matka jadali wciąż jabłka, 



 

A ja już nie mogę! Już dosyć! Już basta! 

Mam chęć na befsztyczek! I poszedł do miasta. 

 

           „Jabłka” - wysłuchanie wiersza  

                                   (autor L. Krzemińskiej) 

 

Wniosły dzieci z sadu koszyk przepełniony: jabłek żółtych, jabłek 

kraśnych, jabłuszek zielonych. Teraz trzeba jabłka dobrze poukładać i 

pomyśleć, które jabłko do czego się nada. Które do zjedzenia, które do 

pieczenia, które znów na marmoladę, które do suszenia. Wniosły dzieci 

z sadu koszyk przepełniony: jabłek żółtych, jabłek kraśnych, jabłuszek 

zielonych. 

 

https://podmagnolia.pl/czyzynska/galeria/jabluszko-z-robaczkiem-praca-plastyczna-w-zuczkach/strona/1/ 

                                                                     Opracowała: Sylwia Głuchowska 

 


