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W tym miesiącu opracowywane będą następujące tematy:  

IDZIE JESIEŃ PRZEZ PARK 

JESIENNA PRZYGODA 

KOSZYK  PANI  JESIENI  

SKARBY JESIENI  

 

W poszczególnych tygodniach dzieci będą obserwować  zmiany  

zachodzące w przyrodzie jesienią w lesie i w parku. Będą obserwować oraz 

rozpoznawać wybrane gatunki drzew po wyglądzie  liścia, korze i owocach. 

Poszerzą wiedzę o ptakach , ich gatunkach oraz zwyczajach. Dowiedzą się o 

tym , które ptaki odlatują  na zimę do „ciepłych krajów’’, o tych, które  

pozostają  oraz tych, które przylatują z północy. Poznają bogactwa leśnego 

ekosystemu i korzyści, jakie człowiek czerpie z lasu. Przedszkolaki poznają 

utwory literackie związane z tematyką  zajęć. Rozwiną umiejętność 

inscenizowania utworów literackich. Zwrócą uwagę na uczucia i przeżycia 

bohaterów tych utworów. Poznają różne ciekawostki przyrodnicze związane z 

jesienią. Będą rozmawiać na temat zagrożeń dla lasu ze strony szkodników i 

człowieka, zastanowią się jak im przeciwdziałać. 



Będą także doskonalić umiejętność liczenia – odróżniać liczenie 

prawidłowe od błędnego, wymieniać liczebniki we właściwej kolejności, liczyć 

z przestawianiem obiektów, dodawać i odejmować na konkretnych 

przedmiotach i na palcach.  

Grając na instrumentach perkusyjnych będą ćwiczyć poczucie rytmu. Z 

zebranych „darów jesieni” wykonają indywidualnie proste zabawki, zbiorową 

pracę przedstawiającą jesień,  

Sprawność fizyczną rozwiną w czasie zabaw ruchowych, zestawów 

ćwiczeń z woreczkami i krążkami, do zestawów ćwiczeń wprowadzone 

zostaną elementy współzawodnictwa – dzieci będą mobilizować siły, aby 

walczyć o wspólną wygraną, ale też spróbują pogodzić się z przegraną. 
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IDZIE JESIEŃ PRZEZ PARK 

Data realizacji 04-08październik  

 

 

"Witaminowe abecadło" - Karaszewski Stanisław 
 Oczy, gardło, włosy, kości 

 zdrowsze są, gdy A w nich gości. 

 A w marchewce, pomidorze, 

 w maśle, mleku też być może. 

 B - bądź bystry, zwinny, żwawy 

 do nauki i zabawy! 

 W drożdżach, ziarnach i orzeszkach, 

 w serach, jajkach B też mieszka. 

 Naturalne witaminy 

 lubią chłopcy i dziewczyny. 

 Bo najlepsze witaminy 

 to owoce i jarzyny. 

 C - to coś na przeziębienie 

 i na lepsze ran gojenie. 

 C: porzeczka i cytryna, 

 świeży owoc i jarzyna! 

 Zęby, kości lepiej rosną, 

 kiedy D dostaną wiosną. 

 Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem. 

 Na krzywicę D jest lekiem. 

 Naturalne witaminy 

 lubią chłopcy i dziewczyny. 

 Mleko, mięso, jajka, sery, 

 w słońcu marsze i spacery. 
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Fikający zuch – piosenka 

Sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak 
 

I. Gimnastykuj się codziennie 

Zobacz jakie to przyjemne. 

Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch 

Pokaż jaki z ciebie zuch. 

W zdrowym ciele zdrowy duch 

Pokaż jaki z ciebie zuch. 

II. Raz przysiady , raz podskoki 

Ręce w górę lub na boki. 

Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch 

Pokaż jaki z ciebie zuch. 

III. Mocne nogi plecy proste 

Raz fikołek a raz mostek. 

Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch 

Pokaż jaki z ciebie zuch. 

 

 

 

 

 

 

 



 
http://emaniacy.swietochlowice.biz/wp-content/uploads/2013/11/dynie.gif 

 

JESIENNA PRZYGODA 

Data realizacji 11-15 października 

 

Wiersz Barbary Lewandowskiej pt. "Kolorowy bukiet" 
 

 

 

Do parku przyszły 

z przedszkola dzieci. 

Chcą zrobić z liści 

barwny bukiecik. 
 

Listki czerwone 

jak malowane, 

leżą pod klonem 

i pod kasztanem. 
 

Pod dębem leżą 

brązowe liście. 

Liście pod wierzbą 

błyszczą srebrzyście. 
 

Serduszka złote 

spadają z brzozy. 

Jaś ma ochotę 

w bukiet je włożyć. 
 

Gdy ten bukiecik 

stanie na stole, 

ozdobi dzieciom 

całe przedszkole. 
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KOSZYK  PANI  JESIENI  

Data realizacji 18-22 października  

 

„JESIENNY WALCZYK” piosenka A, Galica  
 

 

W sadach jabłka malowane i pachnące gruszki, 

Już do sadu przyleciały małe jemiołuszki. 

Wieje wietrzyk raz dwa trzy, jesienny walczyk. 

Dzikie gęsi wielkim kluczem lato zamykają, 

gubią w locie szare piórka i głośno gęgają. 

Wieje wietrzyk….. 

W lesie rosną borowiki, kurki i maślaki, 

Z parku liście kolorowe niosą przedszkolaki. 

Wieje wietrzyk….. 
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SKARBY JESIENI  

Data realizacji 25-29 października  

 

"W spiżarni" Maria Kownacka  

 

 W solarni na półkach  

zapasów bez liku  

są dżemy, kompoty  

złoty miód w słoiku.  

I cebula w wianuszku  

i grzybki suszone  

są główki kapusty  

ogórki kwaszone.  

A gdy będzie w zimie  

tęgi mróz na dworze,  

zapachnie nam lato  

gdy słoik otworzę. 

 

 

 

 

 



Zima przyjdzie jutro 

sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak 
 

 

Kraczą zachrypnięte wrony, 

Wszędzie zimni, mokro, smutno, 

Jesień, jesień już odchodzi, 

Zima przyjdzie jutro (2x) 
 

Myszka w norce się schowała 

Mama Smaży konfitury, 

Już bociany odleciały, 

Płyną szare chmury. (2x) 
 

Niedźwiedź do snu się układa, 

Ślimak w muszli schował różki, 

Przedszkolaki wysypują, 

Dla ptaków okruszki. (2x) 
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