
GRUPA XIV 

„Muchomorki” 

 

Październik 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 1: 

 

„Na straganie w dzień targowy” 

 

 

Termin realizacji: 30.09.2019 rok – 05.10. 2014 rok 

 

CELE OGÓLNE: 

 

 Nawiązanie serdecznego, bliskiego kontaktu z personelem i nabywanie umiejętności 

wyrażania słowami własnych potrzeb. 

 Wspomaganie rozwoju wiedzy o samym sobie. 

 Poznawanie w toku zabaw i ćwiczeń określeń: duży – mały. 

 Przyzwyczajanie się do prawidłowego trzymania kredki. 

 Udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych. 

 



 

http://soczystyekoblog.pl/wp-content/uploads/2014/07/warzywa_1_1.jpg 

 

 

 

„Owocowa piosenka” 

 

Muzyka: Agnieszka Widlarz 

Słowa: Małgorzata Nawrocka 

 

Czerwone jabłuszko 

kłóciło się z gruszką, 

że okrągłe, a ona 

 żółta, pokrzywiona, 

żółta, pokrzywiona. 

 

Fioletowe śliwki 

zazdrościły grzywki 

koperkowi, co z piórek 



miał swój garniturek, 

miał swój garniturek. 

 

Na to pomidory 

zakończyły spory: 

„Wszystkie piękne warzywa, 

piękne ich kolory, 

piękne ich kolory!”. 

 

 

http://www.inter-trade.pl/img/upload/others/owoce.png 

 

„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! 

Wzięła kucharka, nożem ciach! 

Pokrajała, posiekała: 

Kartofle, buraki, marchewkę, fasolę, kapustę, pietruszkę, selery i groch –  

I do garnka! 

 

 

Drodzy Rodzice! 

 

W tym tygodniu rozmawiamy na temat darów jesieni – będziemy podawać nazwy warzyw i 

owoców, dzielimy te nazwy na sylaby i głoski, określimy cechy wybranych owoców i warzyw. 

Poznamy kilka gatunków grzybów, wskazując jednocześnie grzyby jadalne, niejadalne i trujące. 

Będziemy bawić się kasztanami, żołędziami, jarzębiną i liśćmi, poznamy ich nazwy w języku 

angielskim, rozpoznamy je po dotyku. 

 

Warto porozmawiać z dziećmi: o tym, czego dowiedziały się w tym tygodniu w przedszkolu. 

Podkreślać bogactwo natury, wdrażać do uważnego obserwowania środowiska, w którym żyją np. 

podczas spacerów, wypraw do sklepu, obserwowania dojrzewających owoców i warzyw. Warto 

przypominać dziecku o tym, w jaki sposób należy zachować się w lesie, by pobyt tam był 

bezpieczny. Mogą Państwo wspólnie z dziećmi rozpoznawać literę A, a w otoczeniu – na szyldach, 

reklamach, w książkach. 

 

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko? 

Dzieci w tym tygodniu rozmawiały o sposobach przetwarzania żywności – warto tę wiedzę 

utrwalić, wspólnie przygotowując przetwory na zimę. Podczas tej czynności można utrwalać z 

dziećmi sposób ważenia owoców i warzyw, szacowanie ich wagi jako mniej i więcej.  

Zabawy w wymyślanie jak największej liczby słów rozpoczynających się głoską a pomogą dziecku 

dobrze przygotować się do nauki czytania i pisania. 



 

 

 

http://chomikuj.pl/ImagePreview.aspx?id=762190765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA REALIZACJI: 8-13 PAŹDZIERNIKA 

 

W CZASIE TRWANIA TYGODNIA HISZPAŃSKIEGO BĘDZIEMY 

POZNAWAĆ KULTURĘ TEGO KRAJU.  



 

CELE: 

 zapoznanie dzieci ze zwyczajami powitalnymi Hiszpanów, 

 poznawanie charakterystycznych miejsc i zwyczajów kraju należącego do 

Unii Europejskiej, 

 wdrażanie do pracy z mapą i atlasem 

 Wskazanie Hiszpanii na mapie Europy oraz poznanie jej stolicy – Madryt. 

 Poznanie wybranych zabytków, stroju narodowego, tańca flamenco, flagę 

oraz herb Hiszpanii.   

 Wzbogacanie dziecięcego słownika o nowe wyrazy: corrida, flamenco, La 

Tomatina torreador. 

 Rozwijanie poczucia rytmu 

 Kształtowanie umiejętności zapamiętywania niektórych słów w języku 

hiszpańskim 

 Poznanie bohaterów tamtejszej legendy Zorro 

 Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 Zachęcanie do aktywności fizycznej 

 Rozwijanie umiejętności manualnych 

 Rozwijanie aparatu artykulacyjnego i oddechowego 

 

 

 

„Byk” 

Ten byk silny, okazały, 

Ciężko pracował przez dzień cały. 

A co robił? Któż to wie. 

Jak chcesz zapytaj się: 

„Byku, byku gdzie byłeś? 

Byku, byku co robiłeś?” 

 



Kilka  zwrotów w języku hiszpańskim: 

dzień dobry - buenos dias   

do widzenia - adios   

dziękuję - gracias   

przyjaciel - amigos   

dziewczyna - muchacha   

chłopiec - muchacho   

pani - seniorita   

pan – senior 

 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 3: 

 

„Jesienią w parku i w lesie” 

 

 

Termin realizacji: 20.10.2019 rok – 31.10.2019 rok 

 

CELE OGÓLNE: 

 

 Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie 

przedszkola. 

 Poznawanie zasad regulujących zachowania w Sali. 

 Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia. 



 Nieprzeszkadzanie śpiącym kolegom w czasie odpoczynku – słuchanie 

opowiadań nauczycielki, utworów z kasety i płyty CD, usypianie z 

przytulaną. 

 Nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli w 

kontaktach indywidualnych i zespołowych. 

 

 

 

 

http://www.tapeta-jesien-liscie-droga.na-pulpit.com/zdjecia/jesien-liscie-

droga.jpeg 

 

 

„Jesienny czas” – Dorota Rozwens 

Już nadeszła złota jesień 

i zmieniła wszystko w lesie. 

Liście złote i czerwone  

lecą wiatrem uniesione. 

 



Dąb w brązowym płaszczu stoi, 

zimna wcale się nie boi. 

Na polanie tuż pod sosną 

bardzo zgrabne grzyby rosną. 

 

Ptaki, które nam śpiewały, 

na południe odleciały, 

a inni mieszkańcy lasu 

robią całą moc zapasów. 

 

Lis przymierzył gęste futro: 

- Zimno może być już jutro. 

Jeże moszczą legowisko, 

czują oddech zimny blisko. 

 

Żeby przetrwać trudny czas, 

szykuje się cały las. 

 

„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! 

 

 

 

 

„Żołędzie”   

 

     Słowa: Agnieszka Galicka 

Muzyka: Tadeusz Pabisiak 

 

Pod jesiennym niebem, 

na wysokim dębie, 

siedziały w czapeczkach, 

zielone żołędzie. 

 

Wśród liści siedziały, 

z jesieni się śmiały. 

Kiedy dmuchnął wietrzyk, 

wszystkie pospadały. 

 

 



Drodzy Rodzice! 

W tym tygodniu będziemy przyglądać się zmianom w przyrodzie. 

Dzieci będą poszukiwać oznak jesieni w parku i w lesie. Przyglądać się 

będziemy drzewom, rozpoznawać ich gatunki po liściach i owocach. 

Zapoznamy się z zasadami zachowania podczas pobytu w parku i w lesie, 

aby nie płoszyć zwierząt i nie zakłócać spokoju spacerowiczom. Wspólnie 

zastanowimy się, w jaki sposób zwierzęta przygotują się do zimy. 

Dzieci poznają literę I, i na podstawie wyrazu igła, Iga. 

Jak Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko? 

Aby utrwalić wiadomości o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie 

warto udać się z dzieckiem na spacer do parku lub lasu, odwiedzić ogródki 

działkowe lub wybrać się na wycieczkę na wieś. Możecie Państwo obejrzeć z 

dzieckiem albumy o zwierzętach przygotowujących się do zimowego snu. 

Warto ćwiczyć z dzieckiem wysłuchiwanie głoski i w słowach, a także 

odszukiwanie litery i w wyrazach i tekstach pisanych. Podczas spaceru 

warto utrwalać przeliczanie i odejmowanie różnych obiektów. 

Opracowała: Mariola Wachocka 

 

 

 

 

Data realizacji :23-27 październik 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać  o zasadach zdrowego odżywiania się. 

Dzieci zapoznają się z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. 

Wspólnie zastanowimy się, w jaki sposób warto spędzać wolny czas, by 



zachować zdrowie i sprawność. Porozmawiamy o sposobach ubierania się w 

poszczególnych porach roku, dzieci będą rozwijały umiejętność klasyfikowania 

ubrań zgodnie z podanymi cechami, przeliczały elementy w zbiorach. Poznamy 

liczbę 2.  

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?  

Aby utrwalić wiadomości o zdrowym odżywianiu się, możecie Państwo 

stworzyć z dzieckiem własną piramidę zdrowego żywienia i ułożyć dietę na 

najbliższy tydzień. Podczas zakupów warto omawiać z dzieckiem produkty, 

które znalazły się w koszyku. Warto zastanowić się nad aktywnościami 

fizycznymi, które możecie Państwo uprawiać wspólnie z dzieckiem.  

 

 

Dla każdego coś zdrowego  

Stanisław Karaszewski  

 

Jeśli chcesz się żywić zdrowo, jadaj zawsze kolorowo! 

 Jedz owoce i jarzyny, to najlepsze witaminy! 

Jedz razowce z grubym ziarnem, zdrowe jest pieczywo czarne!  

Na kanapkę, prócz wędliny, połóż listek zieleniny! 

I kapusta, i sałata, w witaminy jest bogata!  

Oprócz klusek i kotleta niech się z jarzyn składa dieta!  



Jedz surówki i sałatki, będziesz za to piękny, gładki!  

Gotowane lub duszone zawsze zdrowsze niż smażone!  

Mleko, jogurt, ser, maślanka – to jest twoja wyliczanka! Chude mięso, drób 

i ryba to najlepsze białko chyba! 

Sok warzywny, owocowy, kolorowy jest i zdrowy!  

Kto je tłusto i obficie, ten sam sobie skraca życie!  

Bób, fasola, groszek, soja – ta potrawa będzie twoja!  

Sosy lepsze są niż tłuszcze, niech się w tłuszczu nic nie pluszcze! 

 Zostaw smalec, dolej olej, niech na olej będzie kolej!  

Dobra także jest oliwa, bo dla zdrowia sprawiedliwa! 

 

 

Opracowały: I. Mochocka, M. Wachocka 


