
Tematy kompleksowe realizowane w październiku  

w grupie X- MOTYLKI: 

 

I. Idzie jesień przez ogród i sad 

II. Idzie jesień do zwierząt 

III. Co z czego otrzymujemy? 

IV. Idzie jesień z deszczem 

 

 

I. Idzie jesień przez ogród i sad 

30.09- 04.10.2019 

 

W tym tygodniu dziecko, będzie: 
• rozwijało mowę, 

• rozpoznawało owoce i warzywa za pomocą zmysłów, 

• rozwijało koordynacje wzrokowo-ruchową i sprawności manualną, 

• poznawało literę o – małą i wielką, drukowaną i pisaną, 

• zapoznawało się z pojęciem: spółgłoska, samogłoska, 

• poznawało cechy kwadratu, 

• rozwijało umiejętność klasyfikowania, 

• rozwijało sprawność fizyczną, 

• rozwijało umiejętność liczenia,  

• rozwijało sprawność manualną, 

• rozwijało słuch muzyczny, 

• reagowało ruchem na ustalone sygnały, 

• rozwijało umiejętność obserwowania, 

• rozpoznawało i nazywało warzywa 

• poznawało sposoby przygotowania warzyw i owoców na zimę. 

 

 

 

 

 



Piosenka 

Idą witaminki (sł. i muz. K. Gowik) 

I. Zapukała raz marchewka do przedszkola, 

za marchewką idą groszek i fasola. 

Z tyłu się marchewka toczy i przeciera złote oczy. 

Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść! 

Ref.: Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej rodzinki. 

Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to 

powie! 

Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci 

to powie! 

II. Nagle znowu do 

przedszkola dzwoni 

dzwonek, 

a za drzwiami stoją 

warzywa spóźnione: 

pomidory i koperek, dwa 

buraczki i selerek. 

Do przedszkola dzisiaj chcemy 

wszystkie wejść!    

http://biblioteka-poniatowa.pl/niezabitow/marchewka-dla-wszystkich 

Ref.: Idą, idą… 

III. Już pietruszka tańczy na chudziutkich nóżkach, 

a kalafior wkroczył prosto do garnuszka. 

Dzieci szybko myją ręce i czekają, 

by czym  

 

 

Wiersz 

B. Szelągowska „W spiżarni” 

W spiżarni kapusta, 

czerwone buraki,  

marchewka, cebula,  

a w workach ziemniaki. 

Na półkach słoiki, 

w nich ogórki, dżemy. 

I te wszystkie skarby 

zimą chętnie zjemy.  

http://www.smakizycia.pl/kuchnia/inspiracje/lato-w-spizarni/ 

 

http://biblioteka-poniatowa.pl/niezabitow/marchewka-dla-wszystkich
http://www.smakizycia.pl/kuchnia/inspiracje/lato-w-spizarni/


II. Idzie jesień do zwierząt 

07.10- 11.10.2019 

 

W tym tygodniu dziecko, będzie: 
• rozwijało mowę, 

• poznawało sposoby przygotowania się zwierząt do zimy, 

• rozwijało słuch fonematyczny, 

• odkrywało literę a – małą i wielką, drukowaną i pisaną, 

• rozwijało umiejętność liczenia, 

• poznawało zapasy wiewiórki, 

• poznawało zapis cyfrowy liczby 3, 

• rozwijało sprawność fizyczną, 

• rozwijały umiejętności wokalne, 

• wyrabiały szybką reakcję na ustalony sygnał, 

• rozwijały sprawność manualną, 

• orientowało się w instrukcji, 

• odczuwało i wytwarzało dźwięki 

• zachęcane do uczestniczenia w zabawach badawczych, 

• rozwijało narządy artykulacyjne, 

• utrwalało nazwy ptaków odlatujących do ciepłych krajów. 

 

 

Wiewióreczka (sł. E. Szymański, muz. T. Mayzner) 

I. Sąsiadeczko, wiewióreczko, 

co masz oczka czarne, 

https://www.tapetus.pl/wiewiorki.php 

nie bójże się, pokaż w 

lesie, 

gdzie masz swą spiżarnię. 

Wszędzie mam, tu i tam, 

czego chcecie, to wam 

dam. 

Fik, mik! Hyc, hyc! 

Czego chcecie, to wam 

dam. 

II. Sąsiadeczko, 

wiewióreczko,  

co masz rude łapki, 

jeśli łaska, sypnij z góry 

orzeszków do czapki. 

https://www.tapetus.pl/wiewiorki.php


Dałabym nawet sześć, 

lecz co w zimie będę jeść? 

Fik, mik! Hyc, hyc  

 

Był orzeszek, nie ma nic! 

III. Sąsiadeczko, wiewióreczko, 

co masz rudy pyszczek, 

tu na ziemię rzuć uprzejmie 

kilka ładnych szyszek. 

Szyszki masz tu i tam, 

wejdź na sosnę, urwij sam. 

Fik, mik! Hyc, hyc! 

Były szyszki, nie ma nic! 

 

 

Wiersz 

 E. Stadtmüller Kto odlatuje, kto zostaje? 

Na łące pod lasem wielkie zamieszanie. 

Kto poleci za morze? Kto w domu 

zostanie? 

Pierwszy się szykuje bociek do 

podróży. 

– Ja lecę! Ta zima okropnie się 

dłuży. 

Śnieg łąki przykrywa, stawy 

zamarzają, 

pod lodem się żaby niecnoty 

chowają. 

Wrócę, kiedy wiosna zagości na 

łące. 

Pa, me ukochane panny kumkające. https://www.tapetus.pl/165558 

Leć ze mną, skowronku, bo nic tu po tobie, 

jeszcze cię ta zima chłodem swym podziobie. 

Popatrzył skowronek ze smutkiem na pole: 

– Będę tęsknił – pisnął – ale wiosnę wolę. 

Razem z nią do domu powrócę z daleka. 

Lecisz z nami, wrono? – Ja tutaj poczekam, 

− rzekła czarna wrona. – Niestraszna mi zima. 

Gdy piórka nastroszę, mróz się mnie nie ima. 

Jaskółeczka mała chwilę się wahała: 

– Chyba też polecę, choć zostać bym chciała. 



Wszystkie muchy śpią już. Co poradzę na to? 

Pofrunęły ptaki gromadą skrzydlatą. 

Już żurawie klucze malują na niebie.  

– Trzymaj się, wróbelku! Wrócimy do ciebie! 

– Nie martwcie się o mnie – świergoli wróbelek. 

– Wiecie, mnie do szczęścia potrzeba niewiele. 

Nie zmarznę w cieplutkim, zimowym płaszczyku, 

a obiad na pewno znajdzie się w karmniku. 

 

III. Co z czego otrzymujemy? 

14.10- 18.10.2019 

 

W tym tygodniu dziecko, będzie: 
• poznawało właściwości fizyczne gliny i piasku, 

• zapoznawało się z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku, 

• odkrywało literę m – małą i wielką, drukowaną i pisaną, 

• utrwalało poznane litery, 

• orientowało się w schemacie ciała drugiej osoby, 

• kształtowało poczucie rytmu, 

• rozwijało zwinność i szybkość, 

• rozwijało pamięć muzyczną 

• wyrabiało zdolność koncentracji podczas działania, 

•  wykonywało proste potrawy, 

• poznawało sposoby otrzymywania sera, 

• poznawało zwierzęta: owcę i barana, 

• poznawało pochodzenie wełny, 

• rozwijało sprawność manualną, 

• poznawało wyroby z wełny, 

• rozwijało mowę, 

• poznawało sposoby 

otrzymywania papieru, 

• rozwijało sprawność fizyczną 

 

Co z czego otrzymujemy (sł. i muz. J. 

Kucharczyk) 

I. Co dzień rano jem pieczywo: 

bułki, chleb, rogale. http://przedszkole-polajewo.pl/ 

Z czego jednak są zrobione 

http://przedszkole-polajewo.pl/


nie wiem, nie wiem wcale. 

Młynarz z ziarna zrobił 

mąkę, 

a pan piekarz z mąki 

upiekł chlebek jasny, 

ciemny,  

pieczywo pachnące. 

II. Czasem lubię zjeść 

słodycze:  

ciastka, wafle, pączki. 

Skąd się jednak bierze cukier 

do wypieków słodkich? 

Cukier robi się w cukrowni 

z buraków cukrowych, 

                                                                                                 https://pl.freepik.com/premium-wektor  

do czekolad i cukierków, 
lodów karmelowych. 

 III. Jak powstają meble, książki? 

Z drzewa są zrobione. 

A żelazo z kruchej rudy 

w hucie wytopione. 

Z gliny – dzbanki i doniczki,  

z piasku – szkło na szklanki. 

A z bawełny są koszulki,  

sukienki, piżamki. 

IV. I dla ciebie jest zagadka: 

teraz ty mi powiedz, 

z czego dom jest zbudowany, 

okna, drzwi zrobione. 

Z czego kredki i zeszyty,  

kubek, marakasy, 

deskorolka, rower, sanki 

i samochód taty 

 

https://mamygadzety.pl/teifoc-czyli-zbuduj-sobie-dom/ 

 

 

https://mamygadzety.pl/teifoc-czyli-zbuduj-sobie-dom/


IV. Idzie jesień z deszczem 

21.10-25.10.2019 

 

W tym tygodniu dziecko, będzie: 
• rozwijało mowę 

• poznawało pogodę, która jest późną jesienią, 

• rozwijało umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, 

• rozpoznawało i nazywało poznane litery, 

• poznawało cechy prostokąta, 

• utrwalało poznane figury, 

• rozwijało gibkość i zwinność, 

• rozwijało umiejętności wokalne, 

• rozwijało aktywność muzyczno-ruchową, 

• rozwijało sprawność manualną, 

• poznawało kolory tęczy, 

• zwracało uwagę na ubieranie się odpowiednio do pogody, 

• rozwijało zainteresowania przyrodą nieożywioną, 

• poznawało zjawiska przyrodnicze, 

• poznawało proces obiegu wody w przyrodzie, 

• rozwijało sprawność fizyczną 

 

 

 

Piosenka 

„Taniec w deszczu”  -

sł. i muz. K. Gowik 

I. Zimno, zimno już na 

dworze, pada deszcz. 

Kwaśna mina nie 

pomoże, dobrze 

wiesz!  

Lato odfrunęło razem 

z bocianami, 

zostawiło stado szarych chmur.    https://allegro.pl/artykul/i-m-singing-in-the-rain-spacer  

Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz. 



Po pogodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą. 

chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat! 

Taniec w deszczu z parasolem to nie żart! 

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap. 

W kałużach kaloszkami chlap, chlap, chlap! 

Kap, kap, kap, kap, kap, 

kap, kap, kap, kap, kap. 

W kałużach kaloszami 

chlap, chlap, chlap!  

II. Deszcz zagląda w nasze 

okna. Woła nas: 

„Chodźcie do mnie trochę 

zmoknąć, czas w sam raz! 

Zatańczymy razem pod 

parasolkami, 

ze mną nigdy nie znudzicie 

się!” 

Ref.: Gdy jesienny… 

III. Pada, stuka zimny 

deszczyk, żal go nam. 

Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty czy ja?        https://pl.freepik.com/premium  

Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach, 

jesień z deszczem może nie być zła! 

Ref.: Gdy jesienny… 

 

 

Wiersz B. Formy Zabawa w deszczu 

Szur, szur, od rana ciągle deszcz pada 

oj, będzie z deszczem świetna zabawa. 



Kap, kap, wesoło krople spadają,  

do tańca w deszczu nas 

zapraszają 

Plum, plum, muzyka 

jesienna płynie,   

załóż kalosze i pelerynę. 

Hop do kałuży, to 

świetna sprawa.  

Deszcz wciąż plum, plum, 

plum, plum,  

kap, kap, kap pada. 

Więc w mokrej trawie, w  

wielkich kałużach  

swoje kalosze prędko zanurzaj.               https://mamotoja.pl/pomysly-na-zabawy  

 

 

 

Opracowały: 

Katarzyna Tołsty 

Agnieszka Smolińska 


