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Leśne skrzaty 

GR XII 
Tematy kompleksowe Czas realizacji 

1. Jesień w sadzie. 03-07.10.2022 

2. Jesień w ogrodzie. 10-14.10.2022 

3. Jesienny krajobraz. 17-21.10.2022 

4. Deszczowa pogoda. 24-31.10.2022 
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Jesień w sadzie. 

03-07.10.2022 

 

Cele: 

 Skupianie się na szeregach i wychwytywanie powtarzających się 

układów rytmicznych; 

 Doskonalenie umiejętności spokojnego oczekiwania na swoją kolej; 

 poznanie wybranych owoców dojrzewających jesienią; 

 poznanie zwyczaju życia jeża; 

 wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin; 

 rozwijanie umiejętności wypowiedzi na określony temat; 

 rozwijanie słuchu fonemowego; 

 kształtowanie analizy i syntezy sylabowej. 

 

„ Owoce i warzywa” 

B. Forma. 

1. Gruszki, śliwki, jabłka, ludzie je zjadają, 

słodkie i witamin wiele w sobie mają. 

Ref.:Witamina A, witamina C są w owocach i warzywach. 

 Każdy o tym wie. 

2. Groszek, pomidory i inne warzywa zdrowe 

 i dlatego często je spożywaj. 

Ref.:Witamina A, witamina C są w owocach i warzywach. 

Każdy o tym wie. 

3. Zupa jarzynowa, przecier ogórkowy. 

Jedz warzywa i owoce, będziesz zawsze zdrowy. 

Ref.:Witamina A… 
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Jesień w ogrodzie. 

10-14.10.2022 

 

Cele: 

 Doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu w zabawach 

i ćwiczeniach ruchowych; 

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przegraną np. podczas 

zabawy; 

 rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw; 

 poszerzanie słownictwa czynnego; 

 rozwijanie współpracy; 

 doskonalenie umiejętności oczekiwania na swoją kolej; 

 odróżnianie, które warzywa rosną pod, a które nad ziemią; 

 rozwijanie ciekawości poznawczej. 

Na straganie 

Jan Brzechwa 

Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

– Może pan się o mnie oprze, 

pan tak więdnie, panie Koprze. 

– Cóż się dziwić, mój Szczypiorku, 

leżę tutaj już od wtorku! 

Rzecze na to Kalarepka: 

– Spójrz na Rzepę, ta jest krzepka! 

Groch po brzuszku Rzepę klepie: 

– Jak tam, Rzepo? Coraz lepiej? 

– Dzięki, dzięki, panie Grochu, 

jakoś żyje się po trochu, 

lecz Pietruszka – z tą jest gorzej: 

blada, chuda, spać nie może. 

A to feler – westchnął Seler. 

Burak stroni od Cebuli, 

a Cebula doń się czuli: 

– Mój Buraku, mój czerwony, 

czybyś nie chciał takiej żony? 

Burak tylko nos zatyka: 

– Niech no pani prędzej zmyka, 

ja chcę żonę mieć buraczą, 

bo przy pani wszyscy płaczą. 

– A to feler – westchnął Seler. 

Naraz słychać głos Fasoli: 

– Gdzie się pani tu gramoli?! 

– Nie bądź dla mnie taka wielka! 

– odpowiada jej Brukselka. 

– Widzieliście, jaka krewka! 

– zaperzyła się Marchewka. 

– Niech rozsądzi nas Kapusta! 

– Co, Kapusta?! Głowa pusta?! 

A kapusta rzecze smutnie: 

– Moi drodzy, po co kłótnie, 

po co wasze swary głupie, 

wnet i tak zginiemy w zupie! 

– A to feler –westchnął Seler. 
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Jesienny krajobraz. 

17-21.10.2022 

 

Cele: 

 Dostrzeganie rytmów w wypowiedziach słownych: wyliczanki, 

wierszyki i opowiadania z powtarzającym się motywem; 

 Doskonalenie umiejętności dzielenia się zabawkami i oczekiwania na 

swoją kolej; 

 odróżnianie środowiska parku i lasu; 

 rozwijanie empatii 

 kształtowanie odpowiedzialności; 

 ćwiczenie umiejętności planowania pracy; 

 doskonalenie umiejętności przeliczania; 

 poznanie nazw miesięcy. 

 

Pani Jesień 

autor nieznany 

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie. 

Co w tym koszu Pani Jesień nam niesie? 

Kurki, rydze i maślaki, 

borowiki i kozaki, 

pozbieramy dziś. 

Poszukamy żółtych kurek pod sosną. 

Nad potokiem smaczne rydze nam rosną. 

Kurki, rydze i maślaki, 

borowiki i kozaki, 

pozbieramy dziś. 

Muchomora ominiemy z daleka. 

Niech muchomor na złe muchy tu czeka. 

Kurki, rydze i maślaki, 

borowiki i kozaki, 

pozbieramy dziś. 
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Deszczowa pogoda 

24-31.10.2022 

 

Cele: 

 Dostrzeganie przemienności dzień- noc; 

 Doskonalenie umiejętności witania się z kolegami i nauczycielami; 

 Przypominanie o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią; 

 Poznanie pojęcia „troska”; 

 Doskonalenie umiejętności opisywania emocji; 

 Doskonalenie umiejętności nazywania emocji; 

 Poznawanie znaczenia słów szaruga; 

 Poruszanie się według instrukcji. 

 

Kasztany 

autor nieznany 

Lśniący, gładki kasztan, 

miło mieć go w ręce. 

Schowam do kieszeni 

- przyniesie mi szczęście. 

 

Z brązowych kasztanów 

brązowe ludziki, 

pantera, jelonek, 

miś i tygrys dziki. 

 

Tysiące kasztanów! 

W parku, na ulicy. 

Czy ktoś kiedykolwiek 

wszystkie je policzył? 
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