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Temat kompleksowy: "Idzie jesień przez świat”(4-8.X.2021)
Planowane działania:

• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania
wniosków;
• uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną;
• prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń;
• kształtowanie poczucia jedności, budowanie atmosfery życzliwości
i otwartości;
• poszerzenie wiadomości na temat jesieni;
• poznanie sposobów spędzania wolnego czasu;
• wdrażanie do współpracy w zespole;
• poznanie symboliki wybranych roślin.

Wiersz Marcina Przewoźniaka pt.: „Jesienne liście”
Co to? Złote i zielone,
i brązowe, i czerwone…
Piękne liście! Już zbieramy!
I po kształtach odróżniamy:
Te wycięte jak serduszka
w podarunku dała brzózka.
Liść dębowy- ma falbanki
falujące jak firanki.
1https://pixabay.com/images/id-2609978/

Z liści klonu- bukiet marzeń.
Mogą także być wachlarzem.
A tym w kształcie łapy stracha,
kasztanowiec do nas macha.
Pokazuje paluchami,
gdzie posypał kasztanami!

https://pixabay.com/images/id-2609978/

Wiersz Lucyny Krzemienieckiej pt.: „O dębie, co żołędzie
rozdawał”
Przyszła pod dąb wiewiórka:
- Dębie, dębie mocarny,
daj żołędzie do spiżarni. –
I dąb dał.
Przyszedł do dębu borsuk:
- Dębie, dębie mój miły,
już żołędzie mi się śniły.
Daj żołędzi!
I dąb dał.
Przyszła do dębu myszka:
- Dębie, dębie znajomku,
daj żołędzi do domku! –
I dąb dał.
Przyszły do dębu świnki:
- Dębie, dębie bogaczu,
świnki z głodu aż płaczą.
Daj żołędzi! –
I dąb dał.
Przyszła do dębu babcia:
- Dębie, dębie łaskawy,
daj żołędzi na kawę. –
I dąb dał.
Chociaż dawał niemało,
jeszcze pięć mu zostało!
A te w ziemi się skryły,
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by z nich nowe dęby były!
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Temat kompleksowy: "Drzewo- metoda projektu”(11-15.X.2021)
Planowane działania:

dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie- kolory jesieni;
rozpoznawanie wybranych gatunków drzew;
poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew;
uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody oraz zmiany zachodzące w
różnych porach roku;
• dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• wdrażanie do współdziałania w zespole.
•
•
•
•

Wiersz Marii Kownackiej pt.: „Wszystko leci”
Spójrzcie wokół, dzieci:
jesienią wszystko leci!
– Gładko, posuwiście
lecą z drzewa liście…
Leci, w powietrzu płynie –
pajączek na pajęczynie!
Lecą… odlatują ptaki,
uskrzydlone nasiona – skrzydlaki!
Nawet na długiej… długiej linie –

latawiec pod niebem płynie!

https://pixabay.com/images/id-4691390/

Wszystko się w powietrzu niesie!
I są dowody na to,
że nadlatuje – jesień…
a odlatuje od nas lato…

Piosenka pt.: „Kolorowe listki” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło)
1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,
szu, szu, szu, wirowały w koło.
2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop, w koło wirowały.
3. Kolorowe listki spadły już na trawę,
kolorowe listki skończyły zabawę.

https://pixabay.com/images/id-83761/

Cicho, sza, listki zasypiają,
cicho, sza, oczka zamykają.
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Temat kompleksowy: "Koszyk Pani Jesieni”(18-22.X.2021)
Planowane działania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poznanie wartości „pracowitość” i jej znaczenie w życiu człowieka
i zwierząt;
wyjaśnienie znaczenia słowa plon;
poznawanie roślinności uprawianej na polu;
rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka;
doskonalenie percepcji słuchowej;
poznawanie gatunków owoców;
kształtowanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;
poznawanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności;
rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności słuchania utworów muzycznych;
doskonalenie umiejętności samoobsługi;
rozwijanie sprawności manualnej.

Wiersz Doroty Gellner pt.: „Jesienny pociąg”
Stoi pociąg na peronieżółte liście ma w wagonie
I kasztany, i żołędziedokąd z nimi jechać będzie?
Rusza pociąg, sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
A na półce, wśród bagaży,
Leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem
Pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
Za oknami deszcz mu gra.
O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
I potoczył w nasza stronę
Jabłko duże i czerwone.

https://pixabay.com/images/id-1072821/

Piosenka pt.: „Malowała jesień”
(sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie)
Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko
wokół.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.
Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

https://pixabay.com/images/id-3744649/
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Temat kompleksowy: "Skarby jesieni”(25-29.X.2021)
Planowane działania:

• poznawanie sposobów przygotowania się ludzi do zimy, w tym
przetwarzania owoców i warzyw;
• doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski i w nagłosie wyrazów;
• poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów
dla ludzi i zwierząt;
• budzenie zainteresowania pracą pszczelarza i życiem pszczół;
• doskonalenie umiejętności doliczania i odejmowania;
• poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych;
• promowanie zdrowego stylu odżywiania się;
• podziwianie piękna jesiennych krajobrazów.

Wiersz Mieczysławy Buczkówny pt.: „Rano na łące”
Słońce.
Na łące wszyscy pracują od samego
ranka:
Pszczoła we wnętrzu rumianka
odkurza żółty dywanik
ze złotego pyłu.
Mrówki – ścieżkę oczyściły,
aż świeci każde ziarnko piasku.
https://pixabay.com/images/id-3544743/

Motyl skrzydełkami
otrzepuje krople rosy
z koniczyny.
Osy – polerują listki jaskrów.
Aż oczy bolą od blasku!

https://pixabay.com/images/id-1537694/

Piosenka pt.: „Jesienne wędrowanie” (sł. J. Koczanowska
muz. M. Ziąber)
1.Na jesienną wycieczkę wyruszamy o świcie,
chcemy przeżyć spotkanie z przyrodą,
mgiełki zwiewne, srebrzyste nad uśpioną
doliną, zachwycają nas swoją urodą.
Ref.: Jesienne wędrówki, jesienne wycieczki,
jesienne wyprawy w nieznane,
jak miło iść razem przez świat kolorowy
i zbierać brązowe kasztany.
2.Wędrujemy przez lasy, strojne w barwy ogniste,
babie lato w czupryny się wplata,
tu borowik dostojny, tam muchomor wesoły,
nad głowami gromadka skrzydlata.
Ref.: Jesienne wędrówki, jesienne wycieczki,
jesienne wyprawy w nieznane,
jak miło iść razem przez świat kolorowy
i zbierać brązowe kasztany.
3.Jak to dobrze wieczorem przy ognisku odpocząć,
jeść ziemniaki pieczone w popiele,
patrzeć w niebo gwiaździste, snuć bajeczne marzenia,
kolorowe jak liście jesienne.
Ref.: Jesienne wędrówki, jesienne wycieczki,
jesienne wyprawy w nieznane,
jak miło iść razem przez świat kolorowy
i zbierać brązowe kasztany.
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