
Termin realizacji: 30.09.-04.10.2019 

 

Jesienne dary 

 
 

Już czas, aby wykorzystać pyszne 

owoce i warzywa na domowe 

przetwory. 

Zapoznamy się ze sposobami 

prawidłowego odżywiania. 

Posegregujemy ilustrację wg tego 

czy są to owoce, czy warzywa 

(rozpoznawanie wybranych warzyw i 

owoców). Utrwalimy ich nazwy.  

Wszystkie przedszkolaki zachęcimy 

do twórczego wykonywania pracy plastycznej. Nauczymy się 

łączyć różnych ciekawe materiały podczas wykonywania 

pracy techniczno-plastycznej. 

Porozmawiamy o tym, dlaczego w lesie można zbierać tylko 

niektóre gatunki grzybów.  Nauczymy się które są jadalne, 

a których nie wolno zbierać.  

Nauczymy się piosenki „Zbieramy Grzyby” 
 

 

 

Opracowała Jolanta Warzecha 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zbieramy Grzyby 
 

 

 

Sł. A. Galica 

Muz. T. Pabisiak 

 

 

 

 

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie. 
Co w tym koszu Pani Jesień nam niesie? 

Refren: 
Kurki, rydze i maślaki, 
borowiki i kozaki, 
pozbieramy dziś. 

Poszukamy żółtych kurek pod sosną. 
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną. 

Refren: … 

Muchomora ominiemy z daleka. 
Niech muchomor na złe muchy tu czeka. 

Refren: … 

 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termin realizacji: 07-11.10.2019 

 

Dbamy o zdrowie/Tydzień Hiszpański 
 
W tym tygodniu będziemy rozmawiać  o tym, jakie wł aściwości mają  

wybrane warzywa i owoce, w szczególności cytrusy.  

Będziemy porównywać  ich wygląd i smak.  

W ramach realizacji projekty Erasmus+ pojedziemy na wirtualną  

wycieczkę  do Hiszpanii. Zapoznamy się  z najważ niejszymi miejscami, 

zabytkami oraz muzyką  Hiszpańską . 

Przy piosence cucaracha poćwiczymy drobne mięśnie dł oni (elementy 

terapii ręki). 

Zapoznamy się  również  z wybranymi owocami jakie rosną  w Hiszpanii- 

porównamy ich smak.  

Przypomnimy sobie również  w jaki sposób powinniśmy ubierać  się  do 

jesiennej pogody.  

Na koniec tygodnia potańczymy przy hiszpańskich rytmach.  

 

Opracowała Jolanta Warzecha 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Termin realizacji: 14-18.10.2019 

 

Jesienią  w parku i w lesie 

 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o jesiennej, 

deszczowej pogodzie.  

Powiemy sobie, jakie ubranie należy zakładać, aby 

nie zmoknąć na dworze. Będziemy również liczyć w 

zakresie czterech i więcej.  Podczas spaceru po okolicy 

przedszkola dowiemy się, dlaczego jesienią liście 

zmieniają barwy.  

Zapoznamy się również ze sposobami przygotowania 

się do zimy przez różne gatunki zwierząt.  

 J. Warzecha 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Termin realizacji: 21-24.10.2019 

 

Zabawy na jesienne wieczory 

 

Jesień inspiruje nas do eksperymentowania z 

kolorami. W tym tygodniu postaramy się wykonać 

prace plastyczne przy użyciu różnych ciekawych 

materiałów (patyczki higieniczne, waciki, ziemniaki 

itp.). 

Porozmawiamy również w jaki sposób należy 

zachować się w teatrze, wspólnie pobawimy siew teatr 

przy pomocy masek, pacynek, kukiełek.  

W ogrodzie przedszkolnym nauczymy się grać w mini 

piłkę ręczną.  

 J. Warzecha 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Termin realizacji: 28.10-1.11.2019 

 

Listopadowe wspomnienia 

 

W tym tygodniu porozmawiamy o tym w jaki sposób 

ludzie radzili sobie, gdy nie było prądu. Utrwalimy 

zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń 

elektrycznych i kiedy mogą dzieci z nich korzystać.  

Zapoznamy się również z dawnymi zabawami oraz 

jakie były kiedyś zabawki. 

W tym tygodniu porozmawiamy również o 

nadchodzącym święcie i o pamięci o zmarłych 

członkach rodziny. 

 J. Warzecha 


