
 

ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU 

PAŹDZIERNIK W GRUPIE  CZWARTEJ 

,,WIEWIÓRKI’’ 

 

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

1.Idzie jesień …przez ogród i sad 

2.Idzie jesień … do zwierząt 

3.Co z czego otrzymujemy 

4.Idzie jesień … z deszczem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: Idzie jesień.. przez ogród i sad  

Termin realizacji: 5-9.10.2020 

Zadania: 

 Będziemy dostrzegać zmiany zachodzące jesienią w sadzie  

 Będziemy rozwijać sprawności manualne 

 Będziemy wzbogacać wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt 

 Będziemy rozwijać umiejętności poprawnego budowania zdań 

 Będziemy rozwijać sprawności ruchowe  

 Będziemy tworzyć proste melodie 

 Będziemy rozwijać wrażliwości: wzrokowe, węchowe, smakowe i dotykowe . 

 Będziemy stwarzać sytuacje wymagające liczenia  

 

Wiersz W. Kosteckiej „ Na rynku”. 

Jak tu dzisiaj kolorowo! 

Ile pokus na straganach, 

ile warzyw i owoców.. 

- Trudny wybór – mówi mama. 

- Weźmy pora i kapustę ,  

marchew, szczypior, 

nać pietruszki, 

pomidory i ziemniaki, 

cztery jabłka i dwie gruszki. 

Może jeszcze winogrona? 

Wyglądają na dojrzałe. 

I kilogram pomarańczy . 

Zobacz , jakie okazałe. 

- Mamo, spójrz, tam są banany, 

mandarynki i morele. 

- Chyba czas do domu wracać ,  

bo nasz koszyk jest już pełen! 

 

https://pixabay.com/pl/photos/natura-jesie%C5%84-li%C5%9Bcie-%C5%82odygi-

%C5%BCy%C5%82-2609978/ 

 

 

 

 

https://pixabay.com/pl/photos/natura-jesie%C5%84-li%C5%9Bcie-%C5%82odygi-%C5%BCy%C5%82-2609978/
https://pixabay.com/pl/photos/natura-jesie%C5%84-li%C5%9Bcie-%C5%82odygi-%C5%BCy%C5%82-2609978/


Temat kompleksowy : Idzie jesień…do zwierząt  

Termin realizacji: 12-16.10.2020 

Zadania: 

 Będziemy rozwijać zainteresowania czytelnicze 

 Będziemy rozwijać sprawności manualne  

 Będziemy wdrażać się do słuchania dłuższych opowiadań 

 Będziemy rozwijać sprawność fizyczną 

 Będziemy poszerzać wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych 

zwierząt do zimy 

 Będziemy układać historyjki obrazkowe zgodne z kolejnością zdarzeń  

 Będziemy śpiewać piosenki  

 Będziemy rozwijać umiejętności rachunkowe 

 Będziemy rozwijać ogólną sprawność ruchową 

 

Piosenka Jesienna zagadka ( sł. i muz. K. Gowik) 

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz, 

co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż. 

Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż. 

 

1.Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy  

bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy. 

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat, 

lecz zagadka rozwiązana! 

Tak, tak, tak, tak, tak! 

Ref.: Zagadkę… 

2.Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny, 

Bo lecą stąd do Afryki, 

A każdy bocian radosny! 

Czas jesieni wszystko zmieni , posmutnieje świat, 

Lecz zagadka rozwiązana! 

Tak, tak, tak, tak, tak! 

Ref.: Zagadkę… 

3. A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie, 

Zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie. 

Czas jesieni wszystko zmieni , posmutnieje świat, 

Lecz zagadka rozwiązana! 



Tak, tak, tak, tak, tak! 

Ref.: Zagadkę… 

 

 

 

 

https://pixabay.com/pl/photos/drogi-las-sezon-jesie%C5%84-upadek-1072823/ 

 

 

 

Temat kompleksowy: Co z czego otrzymujemy  

 

Termin realizacji :19-23.10.2020 

 

Zadania: 

 Będziemy rozwijać umiejętności tworzenia słownego opisu postaci  

 Będziemy rozwijać spostrzegawczość wzrokową i sprawność manualną  

 Poznamy pracę osób wykonujących wybrane zawody , dostrzeganie korzyści z ich pracy dla 

społeczeństwa  

 Będziemy rozwijać sprawność ruchową  

 Poznamy właściwości fizyczne szkła, cukru i mleka  

 Będziemy ćwiczyć dykcję podczas śpiewu  

 Będziemy reagować na ustalone sygnały  

 Poznamy zastosowanie węgla i wełny  

 

 

 

https://pixabay.com/pl/photos/drogi-las-sezon-jesie%C5%84-upadek-1072823/


Wiersz B. Kosmowskiej „ Czarnoksiężnik węgiel”. 

Jest czarny! Jest brzydki! I ręce  nam brudzi! 

Jak może jakieś węgiel uszczęśliwiać ludzi? 

 

Kasia się krzywi i mamie nie wierzy, 

że kamyk nieładny, co na stole leży, 

to czarnoksiężnik, magiczny minerał, 

który od wieków człowieka ubiera. 

 

- Ubiera i leczy- zapewnia ją mama, 

a Kasia w to wątpi, ma nietęgą minę, 

- I grzeje, i wozi, zmieniony w benzynę. 

I obiad gotuje, gdy w gaz się zmienia 

ten magik prawdziwy, którego skrywa ziemia. 

 

- To wreszcie tkaniny i składniki plastiku. 

Znajdziesz go zapewne i w swoim piórniku. 

- Jak to w piórniku?- Kasia mamę pyta. 

- Nawet w ołówkach, w ich szarych grafitach. 

 

A jeszcze, choć czarny, wyczyścisz nim wodę. 

Taki jest z węgla czyszczący czarodziej! 

Kasia zagląda do swego piórnika. 

A w środku… prezent. Od czarnoksiężnika! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat kompleksowy: Idzie jesień … z deszczem 

Termin realizacji : 26-30.10.2020 

Zadania: 

 Utrwalimy prawidłową artykulację poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych  

 Będziemy rozwijać sprawność manualną i koordynację wzrokowo- ruchową 

 Będziemy dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią 

 Poznamy stany skupienia wody i ich właściwości  

 Będziemy rozwijać sprawności fizyczne  

 Będziemy rozwijać umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rytmów 

 Będziemy rozwijać umiejętności wokalne 

 

Piosenka „ Kłótnia kaloszy” ( sł .i muz. K. Gowik) 

 

1.Pada z nieba deszcz , zimny deszcz. 

Wieje z nieba wiatr, zimy wiatr. 

A moje kalosze po wodzie chlapu- chlap! 

A moje kalosze po błocie ciapu- ciap! 

 

Ref.: Kap, kap, kap, kap, kap, kap! 

 Ciapu- ciapu, ciap! 

 

2.Aż jednego dnia kalosz siadł, 

A z kaloszem też jego brat. 

I postanowili, że pójdą sobie świat. 

I postanowili, że pójdą w świat. 

 

Ref.: Kap, kap, kap… 

 

3. Jeden kalosz chciał w sklepie stać, 

Drugi kalosz chciał w piłkę grać. 

Niech ktoś ich pogodzi , bo zaraz pójdę spać! 

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać! 

 

Ref.: Kap, kap, kap… 

 

4.Prawy kalosz aż tupnął: tup! 

Lewy kalosz aż skoczył :siup! 

Kto rozsadził kłótnie, by spokój wrócił tu? 

Kto rozsadzi kłótnię, by spokój wrócił tu? 

 

Ref.: Kap, kap, kap… 

 

5.Noi wreszcie już kłótni kres. 

Mama mówi :- Chodź witać deszcz! 

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też! 

Pójdziemy po błocie i dwa kalosze też! 

 



Ref.: Kap, kap, kap.. 

 

. 

 

                                                                                                               Opracowała M. Klata 

 

 

 

 

 


