
 

 

GRUPA XI 

 

„Misie” 

 

Październik 2020 rok 

 

 
W tym miesiącu dzieci będą poznawały „Dary Pani Jesieni” 

 z sadu, ogrodu, pola, parku i lasu. 

 

Ulepimy z masy solnej o zapachu cynamonu – jabłuszka a z gazet i 

tekturowych rolek zrobimy – jesienne drzewa. 

 

Rozpoczynamy cykliczne zajęcia metodą projektu „Drzewo w czterech 

porach roku”.  

Z uwzględnieniem programów własnych  „Cztery pory roku w twórczości 

plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym” oraz „Mali odkrywcy”. 

 

 

 
 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/f1FsAkCrk4Dw6tGrsYU_JlHGTqL-w148X56CPfFVfdtoSl74a7hFHl3jj-w52-cWqgU7Tx-

mBrASLyTlfDQ171nxvRen_M8IGR7Y4lNYRnAgh9z6O6s7ktryaQlARdR3 

 



 

 

Empatia 

 
Dzieci uczą się empatii poprzez obserwowanie dorosłych, ich 

sposobu reagowania na czyjś płacz, smutek, zdenerwowanie. 

Naśladują relacje rodziców czy nauczycieli, dlatego najważniejsze 

w uczeniu empatii jest …bycie empatycznym w stosunku do 

innych. 

 

 

„Idzie jesień przez świat”  

Termin realizacji: 31.09.2020 rok  – 04.10.2020 rok 

 

Cele ogólne: 

 Poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości; umiejętność 

rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody; 

uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka, wychowanie 

do poszanowania środowiska przyrodniczego. 

 Poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie. 

 Rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności określania 

cech wielkości przedmiotów 

 Zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką; ukazanie 

możliwości wykorzystania nietypowych pomocy związanych z porą 

roku do zabaw i ćwiczeń. 

 Poznanie malarstwa o tematyce jesiennej; rozbudzanie 

zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby; kreowanie 

umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej. 

 

Piosenka 

 

Słowa i muzyka Maria Zofia Tomaszewska 

 

„Strachy Agaty” 

 

Za tym drzewem widać oczy. 

Ktoś tam chyba schował się? 

Boję się, czy nie wyskoczy 

Straszny wilk, który mnie zje! 

 

Nie bój, nie bój się. Agato,  

bo to Pani Jesień jest. 

Czeka, aż odejdzie lato,                 https://zszywka.pl/p/w-jesienne-wieczory-dobrze-wyciagna-22826228.html 

by do parku wreszcie wejść. 

https://zszywka.pl/p/w-jesienne-wieczory-dobrze-wyciagna-22826228.html


 

 

Ref: Oczy jesieni 

Dwoje oczu jesień ma. 

Ja mam też dwoje, 

I ty także masz. 

 

Wiersz  

„Jesień”  -  Bogusława Hodyl 

 

Z jesienią się dziś spotkałam, 

Choć wcale się z nią nie umawiałam, 

A ona przyszła do mnie sama 

W żółtobrązowe liście ubrana. 

 

Na głowie miała promyk słońca –  

Jesienny, chłodny, lecz nie do końca. 

Ciepły miała uśmiech na twarzy 

I trudno było mi ją z jesienią skojarzyć. 

 

Minął bezpowrotnie wrzesień, 

Październik i nadeszła Jesień. 

- Pożegnałam właśnie Lato –  

Powiedziała. – Co ty na to? 

 

 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpm11.pruszkow.pl%2Ftag%2Fjesien%2F&psig=AOvVaw1xqEGt_NYrC1r

JwsTKmrBV&ust=1600935150669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAQQtaYDahcKEwj4spH88v7rAhUAAAAAHQAAAAAQ

FQ 

 

„Jesienna przyroda” 
 

Termin realizacji: 07.10.2020 rok  –  11.10.2020 rok 

 
Cele ogólne:  

 Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych; nabywanie empatycznego 

stosunku do świata zwierząt. 

 Zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna). 

 Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki / niski, wyższy / 

niższy, wysoko / nisko; wspomaganie w rozwijaniu Zdolności określania wyglądu 

ze względu na kształt. 

 Poznawanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli). 

 Konstruowanie sylwet ptaków; kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa 

i jego przekazu; odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniu plastycznych. 

 

 

 

 

 



 

 

Piosenka 

 

„Kolczasty jeż”  

Słowa Natalia Kuczyńska, muzyka Zimowej Kompaniejec 

 

A w ogrodzie jeżyk śpi.  

Zbudź się, jeżu zbudź.  

Lecz nie podam ręki ci, 

Bo mnie będziesz kłuć. 

 

Ref.: Chociaż na grzbiecie 

Jeżyk kolce ma, 

To każde z dzieci 

Lubi go jak ja. 

 

Mój jeżyku, odwiedź nas, 

Do przedszkola śpiesz. 

Był już kotek gościem raz, 

Może być i jeż. 

 

Ref.: Chociaż na grzbiecie… 

 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.p243.waw.pl%2F%3Fp%3D1279&psig=AOvVaw1xqEGt_NYrC1rJw

sTKmrBV&ust=1600935150669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiykfzy_usCFQAAAAAdAAAAABBK 

 

Wiersz „Wiewiórka” 

Franciszek Kobryńczuk 

 

Wiewióreczka ruda mała 

u krasnala w dziupli mieszka. 

Pod przysięgą obiecała 

czynsz wypłacać mu w orzeszkach. 

Wiedzie się jej coraz gorzej, 

bo z dnia na dzień droższy orzech. 

I martwi się owym czynszem: 

- Czym go spłacę, czymże, czymże? 

Czy mi mieszkać skrzat pozwoli? 

Więc gdy w parku na spacerze 

spotkasz to maleńkie zwierzę, 

pomóż, proszę, mu w niedoli! 

 

 

 

Zdrowie  

Od pierwszych dni pobytu dziecka w przedszkolu powinniśmy 

systematycznie i konsekwentnie wdrażać je do przestrzegania 

zasad dotyczących: zdrowego żywienia, aktywności ruchowej, 

nawyków higienicznych, właściwego ubierania się, profilaktyki  

zdrowotnej. 

 



 

 

 

„Koszyk Pani Jesieni” 

Termin realizacji: 14.10.2020 rok – 18.10.2020 rok  

 

Cele ogólne: 

 Uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie; 

określanie zasad zdrowego odżywiania. 

 Zapoznanie się z wyglądem dyni; kształtowanie 

zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe. 

 Utrwalenie nazw figur geometrycznych (koło, kwadrat, 

trójkąt); dostrzeganie kształty koła w środowisku 

przyrodniczym.  

 Muzykowanie z użyciem darów jesieni: kasztanów; 

opracowywanie ruchów do piosenki. 

 Łączenie pojęć dobry/ zły z kolorami; tworzenie sytuacji 

sprzyjających przeżywaniu piękna lasu i jego darów jesienią. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mp43.czest.pl%2Finnowacja_grupa_1.php&psig=AOvVaw1xqEGt_N

YrC1rJwsTKmrBV&ust=1600935150669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiykfzy_usCFQAAAAAdAAAAAB

BQ 

 

„Owocowa piosenka” 

 

Muzyka: Agnieszka Widlarz 

Słowa: Małgorzata Nawrocka 

 

Czerwone jabłuszko 

kłóciło się z gruszką, 

że okrągłe, a ona 

 żółta, pokrzywiona, 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mp43.czest.pl%2Finnowacja_grupa_1.php&psig=AOvVaw1xqEGt_NYrC1rJwsTKmrBV&ust=1600935150669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiykfzy_usCFQAAAAAdAAAAABBQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mp43.czest.pl%2Finnowacja_grupa_1.php&psig=AOvVaw1xqEGt_NYrC1rJwsTKmrBV&ust=1600935150669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiykfzy_usCFQAAAAAdAAAAABBQ
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.mp43.czest.pl%2Finnowacja_grupa_1.php&psig=AOvVaw1xqEGt_NYrC1rJwsTKmrBV&ust=1600935150669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiykfzy_usCFQAAAAAdAAAAABBQ


 

 

żółta, pokrzywiona. 

 

Fioletowe śliwki 

zazdrościły grzywki 

koperkowi, co z piórek 

miał swój garniturek, 

miał swój garniturek. 

 

Na to pomidory 

zakończyły spory: 

„Wszystkie piękne warzywa, 

piękne ich kolory, 

piękne ich kolory!”. 

 

 

 
 

 
https://i.pinimg.com/originals/1b/a7/5c/1ba75cb382ec23040e102b4442738bd3.png 

 

 

 

„Warzywa” – Julian Tuwim 

 

Położyła kucharka na stole: 

Kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery  i groch. 

Och!  

Zaczęły się kłótnie, 

Kłócą się okrutnie: 

Kto z nich większy, 

A kto mniejszy, 

Kto ładniejszy, 

   Kto zgrabniejszy: 

Kartofle? Buraki? Marchewka? Fasola? Kapusta? Pietruszka? Selery? Czy 

groch? 

Ach! 



 

 

Nakrzyczały się, że strach! 

Wzięła kucharka, nożem ciach! 

Pokrajała, posiekała: 

Kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i groch –  

I do garnka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fprzedszkolakika.blogspot.com%2F2016%2F09%2Fogoszenia_23.html&psi

g=AOvVaw1xqEGt_NYrC1rJwsTKmrBV&ust=1600935150669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiykfzy_usC

FQAAAAAdAAAAABBj 

 

„Jesienny czas” – Dorota Rozwens 

 

Już nadeszła złota jesień 

i zmieniła wszystko w lesie. 

Liście złote i czerwone  

lecą wiatrem uniesione. 

 

Dąb w brązowym płaszczu stoi, 

zimna wcale się nie boi. 

Na polanie tuż pod sosną 

bardzo zgrabne grzyby rosną. 

 

Ptaki, które nam śpiewały, 

na południe odleciały, 

a inni mieszkańcy lasu 

robią całą moc zapasów. 

 

Lis przymierzył gęste futro: 

- Zimno może być już jutro. 

Jeże moszczą legowisko, 

czują oddech zimny blisko. 

 

Żeby przetrwać trudny czas, 

szykuje się cały las. 

 

 



 

 

 

„Skarby jesieni” 

Termin realizacji: 21.10.2020 rok – 25.10.2020 rok 

Cele ogólne:  

 Rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw; 

kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie. 

 Zdobywanie wiadomości o kapuście; tworzenie okazji do 

eksperymentowania z produktami spożywczymi. 

 Zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej 

powstałych; rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia. 

 Poznanie owoców i ich nazw; umiejętność rozróżniania owoców. 

 Wykorzystania ziemniaka jako materiału do prac plastycznych. 

Rozwijanie umiejętności społecznych. 

 

 
 

„Muchomor” -  Danuta Gellnerowa 

 

Podskoczył raz sobie 

muchomor troszeczkę 

i zaczął niezdarnie 

wywijać poleczkę. 

 

A jak się roztańczył, 

a jak się rozruszał, 

wszystkie białe kropki 

zgubił z kapelusza! 

 

 



 

 

 
 

 
„Żołędzie”      -  słowa: Agnieszka Galicka 

                            muzyka: Tadeusz Pabisiak 

 

Pod jesiennym niebem, 

na wysokim dębie, 

siedziały w czapeczkach, 

zielone żołędzie. 

 

Wśród liści siedziały, 

z jesieni się śmiały. 

Kiedy dmuchnął wietrzyk, 

wszystkie pospadały. 

 

 


