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Leśne skrzaty 

 

Tematy kompleksowe: 

 

Czas realizacji: 

1. „Idzie jesień przez świat”. 01.10.2021 – 08.10.2021 r. 

2. „Jesienna przyroda” 11.10.2021 – 15.10.2021 r. 

3. „Koszyk Pani Jesieni” 18.10.2021 – 22.10.2021 r. 

4. „Skarby jesieni” 25.10.2021 – 29.10.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.przedszkole11.leszno.pl/index.php/o-nas/grupy/skrzaty


„Idzie jesień przez świat”. 

01.10.2021 – 08.10.2021 r. 
Cele: 

 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. 

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://gazetakrakowska.pl/pogoda-dlugoterminowa-na-jesien-2020-czy-czeka-nas-polska-zlota-jesien-sprawdz-szczegolowa-prognoze-pogody-na-jesien/ar/c15-15155194  

 

 

https://gazetakrakowska.pl/pogoda-dlugoterminowa-na-jesien-2020-czy-czeka-nas-polska-zlota-jesien-sprawdz-szczegolowa-prognoze-pogody-na-jesien/ar/c15-15155194
https://gazetakrakowska.pl/pogoda-dlugoterminowa-na-jesien-2020-czy-czeka-nas-polska-zlota-jesien-sprawdz-szczegolowa-prognoze-pogody-na-jesien/ar/c15-15155194


 

 
 

„Jesienna przyroda” 
           11.10.2021 – 15.10.2021 r. 

 

Cele: 

 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. 

 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
https://gazetawroclawska.pl/jesien-2018-kiedy-bedzie-pierwszy-dzien-jesieni-kiedy-zaczyna-sie-kalendarzowa-jesien-czy-to-dzis-zobacz-memy-o-jesieni/ar/13499605 

Jestem bezpieczny.  

 



 

 

„Koszyk Pani Jesieni” 

           18.10.2021 – 22.10.2021 r. 

 

Cele: 

 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. 

„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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.pp21.pl/jesienne-kaciki-przyrody/  

 

 

„Skarby jesieni” 

         25.10.2021 – 29.10.2021 r. 

 

Cele: 

 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! 

 

 

 

 

https://www.pp21.pl/jesienne-kaciki-przyrody/


 

 

 

 

 

 

 

https://nowawies.szkola.pl/podsumowanie-zbiorki-kasztanow/  

 

 

    Opracowała: Julia Bortel 

https://nowawies.szkola.pl/podsumowanie-zbiorki-kasztanow/

