
 

GRUPA II PUCHATKI 
         

 

www.geocaching.com 

Tematy kompleksowe realizowane w 

PAŹDZIERNIKU: 

1. Idzie jesień przez ogród i sad. 

Termin realizacji: 27.09-01.10.2021 r. 

 

2. Idzie jesień do zwierząt. 

Termin realizacji: 04-08.10.2021 r. 

 

3. Co z czego otrzymujemy. 

Termin realizacji: 11-15.10.2021 r. 

 

4. Idzie jesień z deszczem. 

Termin realizacji: 18-22.10.2021 r. 

 

5. Moja rodzina. 

Termin realizacji: 25-29.10.2021 r.  

http://www.geocaching.com/


Temat kompleksowy: Idzie jesień przez 

ogród i sad. 

Cele: 

– poznawanie i nazywanie drzew owocowych (jabłoń, grusza, 

śliwa) 

– oglądanie owoców, rozpoznawanie i nazywanie ich (jabłko, 

gruszka, śliwka) 

– opisywanie cech owoców poznawanych wzrokiem, dotykiem 

i węchem 

– porównywanie kształtu, wielkości i koloru owoców 

- rozumienie korzyści wynikających z jedzenia owoców 

 

https://s10.flog.pl/media/foto/tereska12045_7bca2c7c1c6716c8f9d2a6fa9007a731.jpg 

 



Wiersz Agaty Dziechciarczyk “Jesień w sadzie”

Usiadła w sadzie Jesień 

Bo przecież minął wrzesień 

Rozejrzała się i westchnęła 

Ile pracy jest do zrobienia 

 

Bo w sadzie o tej porze 

Na gałązkach owoców morze 

Jabłka, śliwy, grusze, 

Wszystkie zebrać muszę 

 

Jesień w sadzie duma, siedzi 

Może pomogą moi sąsiedzi? 

Zaproszę wiatr do pomocy 

Niech się ze mną zjednoczy 

 

Niech dmuchnie z całej siły 

I pomoże zebrać śliwy 

Niech zawieja strąci grusze 

A ja jabłka zebrać muszę 

Bo jabłuszka śliczne, gładkie 

 

Malowane delikatnie 

Nie mogą być poobijane 

Tylko ostrożnie do kosza 

wkładane 

Śliwy zbiorę na konfitury 

Z gruszek zrobię trochę glazury 

A jabłka pachnące na stole dam 

Piękną dekorację dla oczu mych

 

 
 

https://pliki.portalspozywczy.pl/i/12/56/05/125605_940.jpg 



Temat kompleksowy: Idzie jesień do 

zwierząt. 

Cele: 

● poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy 

na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana. 

● skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) 

przekazywanych przez nauczyciela 

● ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich 

elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie 

● tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw 

(kolaż) 

● uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; 

poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu 

https://i.pinimg.com/originals/ec/fc/41/ecfc416fc4336a22ba59704ab049f9f3.jpg 



Piosenka Zwierzęta jesienią (sł. i muz. B. Forma) 

1. Szuka orzechów 

wiewióreczka mała, 

pewnie już kilka 

w dziupli zebrała. 

Ref.: Będą zapasy 

na zimowe czasy. (2 x) 

2. Jeżyk pod liśćmi 

znalazł legowisko. 

Czuje, że zima 

jest bardzo blisko. 

Ref.: Spać smacznie będzie, 

aż wiosna przybędzie. (2 x) 

3. Robi porządki 

w norce myszka mała, 

ziarenek wiele 

dawno zebrała. 

Ref.: Dla swej rodziny 

na czas dłu 

giej zimy. (2 x) 

 
http://pediaa.com/wp-content/uploads/2015/11/Difference-Between-Among-and-Amongst-image-2.jpg 



Temat kompleksowy: Co z czego 

otrzymujemy. 

Cele: 
● określenie roli różnych zawodów w życiu społecznym 

● poznanie etapów produkcji chleba z wykorzystaniem filmu, internetu 

● przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw 

● skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) 

przekazywanych przez nauczyciela 

● liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników 

● dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi) 

https://pliki.portalspozywczy.pl/i/10/67/36/106736_r0_940.jpg 

Wiersz pt. Pieczywo B. Szot 

Skąd na stole, smaczny chlebek?  

Rolnik sieje ziarno w glebę.  

(gleba to jest ziemia czarna,  

W której rośnie zboże z ziarna.)  



Kiedy zboże jest dojrzałe,  

Rolnik kosi je z zapałem, potem młóci,  

W swych maszynach i wywozi plon do młyna. 

 Młynarz, w młynie, ziarno miele,  

Białej mąki robi wiele.  

Mąka trafia do piekarza,  

Który ciasto z niej wytwarza. 

 Z ciasta robi: chleb, rogale…  

W piecu piecze je wytrwale.  

Jest pieczywo! „Ślinka leci” 

 Więc smacznego, drogie dzieci! 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/26xzHa8ha_Bt0NmF-

F0LFSpPi05Uj9UJs7vtHeSK05WTdwLP1kDUX506iQzzht600ni2tyDp-

SSizvw9kuTc709BGug7B70drNx9ehVO70v4Tzblq348wXxE-zRed7wXKU8wRyfIgB4-j1tRwIuX 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/26xzHa8ha_Bt0NmF-F0LFSpPi05Uj9UJs7vtHeSK05WTdwLP1kDUX506iQzzht600ni2tyDp-SSizvw9kuTc709BGug7B70drNx9ehVO70v4Tzblq348wXxE-zRed7wXKU8wRyfIgB4-j1tRwIuX
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/26xzHa8ha_Bt0NmF-F0LFSpPi05Uj9UJs7vtHeSK05WTdwLP1kDUX506iQzzht600ni2tyDp-SSizvw9kuTc709BGug7B70drNx9ehVO70v4Tzblq348wXxE-zRed7wXKU8wRyfIgB4-j1tRwIuX
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/26xzHa8ha_Bt0NmF-F0LFSpPi05Uj9UJs7vtHeSK05WTdwLP1kDUX506iQzzht600ni2tyDp-SSizvw9kuTc709BGug7B70drNx9ehVO70v4Tzblq348wXxE-zRed7wXKU8wRyfIgB4-j1tRwIuX


Temat kompleksowy: Idzie jesień z deszczem. 

Cele: 

● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w 

bliskim otoczeniu przedszkola. 

● szanowanie wody, niemarnowanie jej 

● uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. 

badaniu tonięcia i pływania ciał 

● słuchanie i rozpoznawanie odgłosów dochodzących z 

otoczenia 

● maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub 

wyklaskiwanym przez nauczyciela 

● słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań, ćwiczenie 

pamięci 

● wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: 

dużo, mało 

https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/75/54/027554_620.jpg 

https://pliki.sadyogrody.pl/i/02/75/54/027554_620.jpg


 

Masażyk Historia małej chmurki 

 

Ciepłe promienie słońca  

(kreślą kreski od środka pleców) 

zasłoniła mała, wesoła chmurka biała,  

(masują plecy wewnętrzną stroną dłoni w jednym miejscu) 

co po niebie wesoło skakała.  

(poklepują otwartymi dłońmi) 

Od wiatru pęczniała, ciemniała, aż się rozpłakała.  

(rysują dłonią coraz większe koła) 

Łzy wolno kap, kap, kap, kapały, 

( pukają palcami) 

oczy jej smutniały i deszczem płakały. 

( rysują kreski z góry na dół) 

Chmurka pochmurniała, grzmiała,  

(ostukują piąstkami) 

rozbłyskała. 

( rysują zygzaki – pioruny) 

Gdy się wypłakała, to zmalała. 

( rysują dłonią coraz mniejsze koła) 

Oczy z łez ocierała, 

( naśladują dłońmi poruszające się wycieraczki samochodowe) 

aż się tęcza pokazała.  

(kreślą łuk na plecach otwartą dłoni) 
 

 



Temat kompleksowy: Moja rodzina. 

Cele: 

● podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry 

● nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: 

mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia 

● podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z 

życia rodzinnego 

● wzajemne okazywanie sobie uczuć 

● przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w 

grupie przedszkolnej) zasad społecznych 

rozwiązywanie prostych zagadek 

● zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, 

tekstów piosenek 

● wskazywanie u siebie części ciała wymienionych przez 

nauczyciela 

● nazywanie wybranych części ciała 

● porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu 

na jakość (np. barwa, wielkość) 

https://1.bp.blogspot.com/uv9oQCWibPs/XsqToolw6wI/AAAAAAAAOao/FNn8T0nELX0ownV8OBFniA93lzjTB

NJhQCLcBGAsYHQ/s1600/unnamed.jpg 



Piosenka Moja rodzina (sł. i muz. B. Forma) 

1. Kiedy jest mi smutno, 

mama mnie pocieszy, 

mocno mnie przytuli, 

nigdzie się nie spieszy. 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat 

to jest mój rodzinny świat. 

Teraz chcę powiedzieć wam: 

dobrze, że rodzinę mam. 

2. Z siostrą albo z bratem 

często się bawimy, 

rower, piłka, rolki – 

bardzo to lubimy. 

Ref.: Mama, tata... 

3. Z tatą porozmawiać 

mogę dnia każdego, 

jest mym przyjacielem 

i dobrym kolegą. 

Ref.: Mama, tata… 

 
http://przedszkole2tg.pl/wp-content/uploads/2020/06/rodzina3.jpeg 

 

 

Opracowały: 

Monika Belka 

Beata Chudzik 

 


