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https://podmagnolia.pl/czyzynska/galeria/muchomorki-zajecia-w-biedronkach/ 

 

      Tematy kompleksowe:                      Termin realizacji: 

1. Jesienna przyroda                         01.10.2020r.-09.10.2020r. 

2. Idzie jesień przez świat                12.10.2020r.-16.10.2020r. 

3. Skarby jesieni                              19.10.2020r.-23.10.2020r. 

4. Koszyk Pani Jesieni                     26.10.2020r.-30.10.2020r. 

          

 

 



 

Jesienna przyroda 

01.10.2020r.-09.10.2020r. 

 

Cele: 

 rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajami zwierząt 

 wdrażanie do szanowania przyrody 

 kształtowanie umiejętności analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej 

 zapoznanie z literami a, A 

 wprowadzenie cyfry 1 

 kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania, określania liczebnikiem zbioru 

elementów 

 kształtowanie umiejętności tworzenia zbioru jednoelementowego 

 zapoznanie ze sposobem przygotowania do zimy i przetrwania zimy przez owady 

 uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody w życiu człowieka 

 poznanie sposobu wykonania domku dla owadów 

 

„Zoo” 

B Kołodziejski 

Tutaj w zoo jest wesoło, 

tutaj małpki skaczą wkoło, 

tutaj ciężko chodzą słonie, 

biegną zebry niczym konie, 

żółwie wolno ścieżką człapią                      

w wodzie złote rybki chlapią.                     

Szop pracz, takie czyste zwierzę, 

ciągle coś tam pierze. 

Struś dostojnie wkoło chodzi, 

Śpieszyć mu się nie dogodzi. 

A w najdalszej części zoo 

dwa leniwce się gramolą, 

wolno wchodząc na dwa drzewa, 

gdzie się każdy z nich wygrzewa.                 https://allegro.pl/oferta/plakat-dla-dzieci-dzungla-dzikie-zwierzeta 

I zapada w sen głęboki... 

 
 



 

Idzie Jesień przez świat 

12.10.2020r.-16.10.2020r. 

Cele: 

 poznanie charakterystycznych cech jesieni 

 kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości 

 kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata 

 zapoznanie z literami 

 kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 poznanie nazw drzew i owoców 

 kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania, klasyfikowania przedmiotów wg 2 

cech 

 zapoznanie z literami m, M 

 rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej 

 rozwijanie słuchu muzycznego i i zdolności wokalnych dzieci 

„Jesienny kujawiaczek” 

sł. D. Gellner 

muz. B. Kolago 

I. Jesienny kujawiaczek 

na skakance z wiatru skacze, 

płaszczyk ma w deszczowych kropkach,   

daj mu uśmiech, gdy go spotkasz! 

 

Ref:Kujawiak, kujawiaczek                                         la, la, 

la ,la, la la, la, 

la, la, la. 

Kujawiak, kujawiaczek la, la, 

la, la, la la, la, 

la ,la, la.  

II. Jesienny kujawiaczek z 

rudych liści ma kubraczek, 

czasem gwiżdże, czasem dzwoni, bukiet 

wrzosów trzyma w dłoni 

Ref: Kujawiak, kujawiaczek 

III. Jesienny kujawiaczek 

czasem w deszczu cicho płacze, nieraz 

śmieje się do słońca                                   
https://www.pinterest.co.uk/pin/610800768189521137/ 
i orzechy z drzewa strąca. 

Ref: Kujawiak, kujawiaczek 

 



 

Skarby jesieni 

19.10.2020r.-23.10.2020r. 

Cele: 

 rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich przechowywanie przez zimę 

 poznanie sposobu przechowywania warzyw w okresie zimowym 

 doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania 

 wprowadzenie cyfry 2 

 wprowadzenie liter l, L 

 poznanie różnych rodzajów przetworów wykonywanych i gromadzonych przez ludzi na 

zimę 

 rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia 

 rozwijanie samodzielności podczas pracy 

 

 

„W spiżarni” 

M. Kownacka 

W spiżarni 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 

 

 

 

                                                       https://przedszkouczek.pl/2020/09/20/jesienne-dary-dzieci-starsze-poniedzialek-28-09-2020/ 

 

 

 

 

https://przedszkouczek.pl/2020/09/20/jesienne-dary-dzieci-starsze-poniedzialek-28-09-2020/


 

Koszyk Pani Jesieni 

 26.10.2020r.-30.10.2020r. 

 

Cele: 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw krajowych warzyw i owoców 

 kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat 

 posługiwanie się przymiotnikami określającymi wielkość i kolor 

 kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych 

 zapoznanie z literami t, T 

 ćwiczenia dodawania i odejmowania a zbiorach zastępczych – liczmanach 

 rozumienie znaczenia lasu w życiu zwierząt 

 

„Przepis na zdrowie” 

sł. U. Piotrowska 

muz. M. Mielnicka-Sypko 

1. A ja przepis znam na zdrowie 

jak stosować go – opowiem 

Kilka dobrych rad się przyda, 

żeby zdrowym być jak ryba 

 

Ref.: Nie grymaszę, gdy mleko na stole, 

nie odmawiam zjedzenia śniadania. 

Zawsze chętnie wychodzę na spacer,                    

odpowiednie zakładam ubrania. 

Myję ręce przed każdym posiłkiem, 

jem owoce i świeże warzywa. 

Zęby co dzień szoruję dokładnie, 

każda ze mną bakteria przegrywa. 

 

2. Są dla dzieci także zdrowe:                            https://przedszkouczek.pl/2019/09/29/jesienia-dbamy-o-zdrowie/ 

gimnastyka, piłka, rower, 

dobry humor, uśmiech mamy 

i zabawy z kolegami. 

Ref.: Nie grymaszę, gdy mleko na stole, 

Opracowała: Anna Sokołowska 


