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Temat kompleksowy: "Dary jesieni" 

                                         30 IX-04 X 2019 

 

 
• rozbudzanie ciekawości, pobudzanie zmysłu dotyku, utrwalanie 

wiedzy na temat nazw warzyw oraz ich wyglądu, określanie 

własnych odczuć na temat smaku, 

• degustacja, przełamywanie lęku przed nowymi smakami, urządzanie 

kącika "Dary jesieni", 

• nauka piosenki "Pac gruszka", 

• poszerzanie wiedzy o świecie przyrody, rozpoznawanie owoców 

dojrzałych i niedojrzałych, 

• usprawnianie motoryki małej poprzez zabawy z plasteliną, 

• układanie obrazów z materiału przyrodniczego, rozwijanie 

kreatywności. 
 

 

Piosenka "Pac gruszka" 

(sł. S. Karaszewski, muz. A. Szaliński) 

Pod owocami zgina się grusza, 

wiatr konarami gruszy porusza! 

Ref.: Pac gruszka, 

         pac gruszka, 

         hop, do fartuszka! (2x)                                                                              

                

                               https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-
swobodnych/U%C5%9Bmiechaj                  %C4%85cy-si%C4%99-gruszka/64552.html 

Stanę pod gruszą i w mój fartuszek 

dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek. 

https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Uśmiechaj
https://publicdomainvectors.org/pl/wektorow-swobodnych/Uśmiechaj


Ref.: Pac gruszka, 

         pac gruszka, 

         hop, do fartuszka! (2x) 
                                                                                                                                                                   

 

Zabawa paluszkowa "Grzybki" 

(K. Sąsiadek) 

W lesie grzyby sobie rosły. 

Nagle wszystkie się podniosły. 

Ujrzały zająca. 

Wszystkie się schowały. 

Tylko nie ten mały. 

Przyszedł zając, 

ugryzł go. 

Wszystkie grzyby mówią: "Sio!" 
                                                                                                                                                      https://www.canstockphoto.pl/grzyb-8265716.html   
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Temat kompleksowy: "Dbamy o zdrowie" 

                                         07-11 X 2019 

 

 
• rozróżnianie potraw zdrowych i niezdrowych, 

• zabawy ruchowe, wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej poprzez ruch, 

kształtowanie sprawności fizycznej oraz motoryki dużej, 

• zapoznanie z pracą lekarza, przełamywanie lęku przed wizytą 

lekarską, 

• doskonalenie percepcji wzrokowej, segregowanie ubrań ze względu 

na ich przydatność podczas określonej pogody, 

• rozpoznawanie i nazywanie części garderoby, 

• rozwijanie kreatywności, kształtowanie umiejętności współpracy w 

trakcie działań zespołowych, nauka budowania relacji, 

 

 

Zabawa połączona z wyliczanką "Kipi kasza, kipi groch" 

(tekst tradycyjny, opr. ruchowe B. Kamińska) 

 

Kipi kasza,                                            (2 uderzenia dłońmi o uda, 2 klaśnięcia) 

kipi groch,                                         (2 uderzenia dłońmi o uda, 1 klaśnięcie) 

lepsza kasza niż ten groch.               (marsz w miejscu, 3 podskoki) 

Bo od grochu boli brzuch,                 (dzieci chwytają się za ręce, małymi       

                                                          kroczkami wchodzą do środka koła        

            pochylając się) 

a od kaszy człowiek zdrów!             (4 kroki do tyłu, ugięcie kolan, wyskok) 



"Rymowana gimnastyka" 

(sł. tradycyjne) 

 

Na paluszki się wspinamy, 

w górę rączki wyciągamy, 

do podłogi dotykamy 

i ze sobą się witamy. 

Dzień dobry! 
                                             

                                              
                                                                                                                                               https://centrum-pro-sport.pl/gimnastyka-sportowa-pro-sport/ 
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                                                   Październik 2019 

 
Temat kompleksowy: "Jesienią w parku i w lesie" 

                                         14-18 X 2019 

 

 
• oglądanie liści, zwrócenie uwagi na ich kształt, fakturę, wielkość, 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i prawidłowego 

wykonywania poleceń, 

• rozbudzanie zainteresowania przyrodą, zwrócenie uwagi na zjawiska 

pogodowe występujące jesienią, 

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania zimowych domów zwierząt i 

dopasowywania ich do odpowiednich osobników, 

• rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz zainteresowania wspólnym 

muzykowaniem, zapoznanie z wybranymi instrumentami i ich 

brzmieniem, 

• rozwijanie kreatywności oraz umiejętności wykorzystania materiału 

przyrodniczego do pracy plastyczno-technicznej, 
 

Wiersz "Idzie Jesień" 

(T. Śliwiak) 

Idzie łąką, idzie polem, 

pod złocistym parasolem. 

Gdy go zamknie – słońce świeci. 

Gdy otworzy – pada deszcz. 

Kto to taki? Czy już wiecie? 

Tak! To właśnie Jesień jest!            https://pl.depositphotos.com/54166135/stock-illustration-autumn-drawing.html 

 

 



Piosenka "Kolorowe listki" 

(sł. i muz. D. i K. Jagiełłowie) 

 

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały. 

Kolorowe listki na wietrze szumiały. 

Szu, szu, szu, szumiały wesoło. 

Szu, szu, szu, wirowały wkoło. 

 

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły. 

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły. 

Hop, hop, hop, tak sobie skakały. 

Hop, hop, hop, wkoło wirowały. 

 

Kolorowe listki spadły już na trawę. 

Kolorowe listki skończyły zabawę. 

Cicho sza, listki zasypiają. 

Cicho sza, oczka zamykają.                      https://pl.depositphotos.com/60300163/stock-photo-autumn-leaves 
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Temat kompleksowy: "Zabawy na jesienne wieczory" 

                                         21-25 X 2019 

 

 
• wykonanie eksperymentu z kolorami, rozwijanie ciekawości, 

samodzielnego myślenia, nauka rozpoznawania kolorów, 

• ćwiczenia rozwijające motorykę narządów artykulacyjnych, 

• rozwijanie pamięci słuchowej oraz umiejętności układania 

przedmiotów w sekwencje, 

• kształtowanie sprawności fizycznej i motoryki dużej, 

• rozwijanie umiejętności wyrażania emocji towarzyszących złości, 

 

 

 
 

 

Wiersz "Wiatr i chmurki" 

(D. Gellnerowa) 

 

Tam za lasem, tam za górką 

wiatr dokuczał małym chmurkom,     

aż się chmurki rozpłakały 

i deszcz padał przez dzień cały. 
                                                                                                                                                    
https://www.canstockphoto.pl/rysunek-chmura 

 

 

 



Piosenka "Piłka Oli" 

(sł. D. Gellner, muz. B. Kolago) 

 

Duża piłka, w kropki złote 

ciągle skakać ma ochotę! 

Raz jest w górze, raz na dole, 

do zabawy prosi Olę. 

Ref.: Ola, Ola, Ola la, 

        Ola, Ola piłkę ma! 

         Ola, Ola, Ola la, 

         klaszcze w ręce raz i dwa, raz i dwa! 

Duża piłka z grubym brzuszkiem 

czasem chowa się pod łóżkiem,                   

czasem toczy się po stole, 

do zabawy prosi Olę. 

Ref,: Ola . . . 

Duża piłka figle płata, 

goni mamę, goni brata, 

ale z Olą skakać woli,                                                     https://www.iandi.pl/ 

bo to przecież piłka Oli! 

Ref.: Ola . . .                                                                     
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                                                   Październik 2019 

 
Temat kompleksowy: "Listopadowe wspomnienia" 

                                         28 X-01 XI 2019 

 

 
• zabawa słowna, opisywanie wyglądu rodziców, 

• utrwalanie informacji na temat więzi rodzinnych oraz postawy 

szacunku do bliskich osób, 

• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz zgodnej 

zabawy, 

• rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: niski, wysoki, 

niższy, wyższy, 

• zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach ruchowych, 

 

 

Zabawa paluszkowa "Rodzina" 

(A. Frączek) 

 

Rodzina, rodzina, 

wesoło dzień zaczyna. 

Ten duży – to dziadziuś, 

a obok – babunia. 

Ten w środku – to tatuś,         

a obok – mamunia. 

A to jest dziecina mała, 

a to – moja rączka cała!                                https://allegro.pl/oferta/pacynki-na-palce-rodzina-kukielki 

 

Piosenka "Rodzinka na 102" 



(sł. J. Hilchen, muz. E. Jakubowska) 

 

Babcia, dziadek, mama, tata, 

siostra oraz ja! 

Babcia opowiada bajki, 

dziadek z nami puszcza bańki. 

mama obiad nam gotuje, 

tata meble reperuje. 

Siostra na pianinie gra, 

czasem mi tez pograć da. 

A poza tym mam dwa psy.                     

A co w domu robisz ty? 

Moja babcia i mój dziadek, 

moja mama i mój tata, 

moja siostra oraz ja - 

- to rodzinka na 102!                                https://www.istockphoto.com/pl/wektor/szczęśliwa-rodzina 
 

 

 

 

 

 

 

 


