
Termin realizacji: 01-05.10.2018 

 

 

 

W tym tygodniu podczas spaceru po okolicach przedszkola i 

ogrodzie przedszkolnym poszukamy barw, jakie towarzyszą 

jesieni. Pobawimy się w małych detektywów i spróbujemy 

rozpoznać, do jakich drzew należą zgromadzone przez nas liście.  

Zapoznamy się z zapisem graficznym litery „O” wielkiej 

i małej. Oraz cyfrą 1 i 2. 

Wysłuchamy opowiadania „Jak jeż szukał mieszkania” 

– obejrzymy historyjkę obrazkową. Poszerzymy 

wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania 

się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy 

(zapadanie w sen zimowy). 

Podczas spaceru zgromadzimy jesienne skarby do kącika 

przyrody - przydadzą się do zabaw matematycznych. 

 Poćwiczymy przeliczanie w zakresie 6 i więcej.  

Jesień to czas, podczas którego możemy zapoznać się z 

ciekawymi dźwiękami otaczającej nas przyrody, podczas zajęć 

pobawimy się przy pomocy ciekawych instrumentów 

perkusyjnych.  

Opracowała: J. Warzecha 

 

 



Termin realizacji: 08-12.10.2018 
 

 

 
 

 

 

W tym tygodniu porozmawiamy o tym w jaki 

sposób zwierzęta przygotowują się do nadejścia 

zimy na podstawie wysłuchanego wiersza S. 

Karaszewskiego „Jak zwierzęta przygotowują 

się do zimy”. 

W kartach pracy wykonamy zadanie „Las pełen 

zwierząt” – naklejanka półprzestrzenna.  

A podczas „jesiennej zabawy na leśnej polanie” 

będziemy grupować zwierzęta według gatunku i 

przeliczać, ile ich jest. Spróbujemy segregować 

je po dwa i po trzy. 

 

 

Opracowała: J. Warzecha 



 

Termin realizacji: 15-19.10.2018 

 

 

Ten tydzień rozpoczniemy od wysłuchania wiersza M. 

Strękowskiej-Zaremby „Cukier”.  

Zapoznamy się z różnymi produktami spożywczymi jakie używamy 

na co dzień oraz tym w jaki sposób się je wykonuje. 

Obejrzymy film edukacyjny m.in o pracy piekarza. 

Obejrzymy ziarna i zobaczymy w jaki sposób robi się mąkę, sami 

również spróbujemy ją zrobić. 

Zapoznamy się z zapisem graficznym litery M, m wielkiej i małej. 

Wykonamy portret naszej mamy. Podczas 

tworzenia pracy rozwiniemy umiejętności 

tworzenia słownego opisu postaci.  

Podczas zabaw z mowy zapoznamy się z 

określaniem miejsca spółgłoski w słowie 

mama.  

 

  

Opracowała: J. Warzecha 

 

 



Termin realizacji: 22-31.10.2018 
 

 

 

Z wizytą w cukrowni i w mleczarni – zabawy 

badawcze inspirowane opowiadaniem M. 

Strękowskiej-Zaremby Cukier. 

Podczas zabawy poznamy sposoby pracy osób 

wykonujących wybrane zawody, porozmawiamy o 

korzyściach z ich pracy dla społeczeństwa. 

Poszukamy informacji na temat wytwarzania 

produktów ze szkła, cukru i mleka. Poznamy 

znaczenie pojęć: produkty mleczne, słodycze; 

poznamy właściwości fizyczne szkła, cukru i 

mleka. 
Opracowała: J. Warzecha 

 

 


