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1. Temat: IDZIE JESIEŃ…  
PRZEZ LAS I PARK 

 

Termin realizacji:  01 – 05.10.2018r. 
 

 Przypomnimy sobie cechy charakterystyczne jesieni i po obserwujemy 

zmiany zachodzące w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola; 

 Nauczymy się rozpoznawać i nazywać wybrane „dary jesieni”; 

 W naszym kąciku przyrody zgromadzimy różne owoce drzew (typu 

kasztany, żołędzie, orzechy, jarzębinę) i będziemy je wykorzystywać do 

wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji 

lub w ćwiczeniach ruchowych;  

 Wykonamy pracę plastyczną – „Grzybka”, 

przy użyciu niektórych z „darów jesieni” oraz 

zrobimy „Kukurydzę” techniką kolażu. 

 Rozwiniemy naszą wyobraźnię i umiejętności 

matematyczne z wykorzystaniem metody 

„kodowanie na dywanie”; 

 Poćwiczymy umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na 

wielkość, z zastosowaniem określeń: więcej, mniej, duży, mały; 

 Pośpiewamy i wykonamy jesienne tańce przy piosenkach: „Taniec z 

listkiem” (sł. i muz. B. Tartanus-Kowalska) i „Kolorowe listki” (muz. K. 

Jagiełło, sł. D. Jagiełło); 

 Pobawimy się i poszukamy różnych skarbów na naszym placu zabaw. 

i   

https://pl.pinterest.com/pin/85202482322835310 

https://pl.pinterest.com/pin/85202482322835310


 

Kolorowe listki 

(muz. K. Jagiełło, sł. D. Jagiełło) 
 

1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały, 
kolorowe listki na wietrze szumiały. 
 
Ref. Szu , szu, szu, szumiały wesoło 
szu, szu , szu wirowały w koło. / bis 
 

2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły, 
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły. 
 
Ref. Hop, hop, hop, tak sobie skakały, 
hop, hop, hop, w koło wirowały. / bis 
 

3. Kolorowe listki spadły już na trawę, 
kolorowe listki skończyły zabawę. 
 
Ref. Cicho, sza, listki zasypiają, 
cicho, sza, oczka zamykają. / bis 
 

  



„Taniec z listkiem”   

(sł. i muz. B. Tartanus-Kowalska) 

 
 

Kolorowy listek mam, 
tańczę z listkiem sam na sam. 
Tum – pa – lam, tum – pa – lam, 
tańczę z listkiem sam na sam. 
  
On wiruje, a z nim ja, 
cudna jest zabawa ta. 
Tra – lala, tra – lala, 
cudna jest zabawa ta. 

  
 
Nagle listek w górę, hop! 
jaki piękny jego lot. 
Hop, hop, hop!. Hop, hop, hop! 
jaki piękny jego lot. 
  
Listek upadł, leży tu 
i układa się do snu. 
Lili – lu, lili – lu 
i układa się do snu. 
  

https://i.pinimg.com/originals/6a/5b/56/6a5b56fff531d46b31c67ee30e0888b6.jpg 

 

https://pl.pinterest.com/pin/258534834828291318/ 

 

https://i.pinimg.com/originals/6a/5b/56/6a5b56fff531d46b31c67ee30e0888b6.jpg
https://pl.pinterest.com/pin/258534834828291318/


2. Temat: IDZIE JESIEŃ… orQ 

DO ZWIERZĄT yix 
Termin realizacji: 08-12.10.2018r. 
 

 Poznamy wybranych przedstawicieli zwierząt żyjących w Polsce, które 

zostają u nas na zimę oraz tych co odlatują do „ciepłych krajów”; 

 Poznamy warunki życia tych zwierząt oraz sposoby przygotowywania się do 

zimy oraz ich potrzeby i nasze możliwości pomagania im, przy piosence 

„Zwierzęta jesienią” (muz. i sł. B. Forma); 

 Z wykorzystaniem tablicy multimedialnej wyjaśnimy 

pewne zjawiska przyrodnicze (np. „Czemu jesienią 

spadają liście z drzew”) oraz zdobędziemy wiedzę, jak 

powinien zachowywać się przyjaciel lasu i zwierząt 

(przy prezentacji „Przyjaciele lasu” oraz bajkach: 

„Kasztaniaki” i „Reksio – przygotowania przed zimą”). 

 Zorganizujemy sobie zabawę dramową z rekwizytami, 

do baśni J. i W. Grimm – „O czterech muzykantach z 

Bremy”. 

 Wykonamy pracę plastyczną z użyciem plasteliny i 

siemienia lnianego pt.: „Jeże na jesiennym spacerze”. 

 Posłuchamy wiersza J. Brzechwy – „Dzik jest dziki” oraz zaśpiewamy 

piosenkę „Jeżyk i liście” (R. Szczypior); 

 Rozwiniemy nasze umiejętności matematyczne poprzez liczenie, tworzenie 

zbiorów i utrwalanie pojęć tyle samo, więcej, mniej, w Ogrodach liczbowych 

Willego; 

 Pobawimy się wesoło przy znanych tradycyjnych zabawach: „Stary 

niedźwiedź mocno śpi” oraz „Chodzi lisek koło drogi”; 

 Korzystając z pogody pobawimy się na przedszkolnym placu zabaw i 

przyjrzymy, co robią zwierzęta w naszej okolicy.  

https://pl.pinterest.com/pin/201817627028137294/ 

https://pl.pinterest.com/pin/201817627028137294/


   

muz. i sł. R. Szczypior

 

Dzik jest dziki” 

Jan Brzechwa 

 

Dzik jest dziki, 

dzik jest zły, 

Dzik ma bardzo ostre 

kły. 

Kto spotyka w lesie 

dzika, 

Ten na drzewo zaraz 

zmyka 

 

 

 

http://pp32.edunet.tarnow.pl/pl/piose/fddds/jezyk 

 

https://pl.pinterest.com/pin/153966880986181271/ 

https://pl.pinterest.com/pin/185069865915378680/ 

http://pp32.edunet.tarnow.pl/pl/piose/fddds/jezyk
https://pl.pinterest.com/pin/153966880986181271/
https://pl.pinterest.com/pin/185069865915378680/


 

 

 

  

https://i.pinimg.com/originals/d6/64/6e/d6646e7a5ef0f7528242489c44f4de90.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/ea/a4/71/eaa471e83940fa6d5adac4ad54ddce87.jpg 

 

https://i.pinimg.com/originals/8c/81/d8/8c81d8a26e89e457e1c8ab5a541fd2e8.jpg 

https://i.pinimg.com/originals/d6/64/6e/d6646e7a5ef0f7528242489c44f4de90.jpg
https://i.pinimg.com/originals/ea/a4/71/eaa471e83940fa6d5adac4ad54ddce87.jpg
https://i.pinimg.com/originals/8c/81/d8/8c81d8a26e89e457e1c8ab5a541fd2e8.jpg


3. Temat: zw Co z czego iay 

ku otrzymujemy? lj 
 
Termin realizacji: 15 – 19.10.2018r. 

 
 

 Na zajęciach z tablicą multimedialną, zapoznamy się z etapami produkcji 

papieru oraz tym jak powstają chleby i ciasta na podstawie filmów: „Jak 

powstaje chleb – od ziarenka do bochenka” oraz „Z wizytą w piekarni”. 

 Poznamy również domowy sposób pieczenia chleba słuchając opowiadania 

E. Stadtmüller pt. „Pieczemy chleb” oraz piosenki B. Fromy „Jak powstaje 

chleb” (sł. i muz. B. Forma) 

 Dowiemy się trochę na temat produktów, które uzyskiwane są dzięki 

hodowli zwierząt oraz o tym co otrzymujemy z mąki, mleka, jajek i wełny. 

 Pobawimy się wesoło w kółeczku, przy znanych tradycyjnych zabawach: 

„Mało nas do pieczenia chleba” i „Rolnik sam w dolinie”; 

 Dowiemy się kto jak komu pomaga i co robi, słuchając wiersza Juliana 

Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”. 

 Weźmiemy udział w zabawie zorganizowanej na sali gimnastycznej: 

„Jesienne zabawy sportowe” (17.10.2018) 

 Wykonamy pracę plastyczną z masy solnej. 

 Rozwiniemy umiejętności matematyczne w Ogrodach Liczbowych Willego, 

poprzez liczenie, klasyfikowanie i grupowanie przedmiotów w pary 

funkcyjne (np. jajko do kury, wełna do owcy); 

 Będziemy aktywnie uczestniczyć w zabawach na świeżym powietrzu, 

rozglądając się co ciekawego dzieje się w naszej okolicy; 

 Weźmiemy udział w uroczystości „Pasowania na przedszkolaków”, wspólnej 

zabawie i występach (19.10.2018.).   



„Wszyscy dla wszystkich” 
Julian Tuwim -  

 

Murarz domy buduje, 

Krawiec szyje ubrania, 

Ale gdzieżby co uszył, 

Gdyby nie miał mieszkania? 

 

A i murarz by przecie 

Na robotę nie ruszył, 

Gdyby krawiec mu spodni 

I fartucha nie uszył. 

 

Piekarz musi mieć buty, 

Więc do szewca iść trzeba, 

No, a gdyby nie piekarz, 

Toby szewc nie miał chleba. 

 

Tak dla wspólnej korzyści 

I dla dobra wspólnego 

Wszyscy muszą pracować, 

Mój maleńki kolego. 
 

  

https://jarmila09.files.wordpress.com/2010/05/wszyscy_01_blog.jpg 
 

https://jarmila09.files.wordpress.com/2010/05/wszyscy_dla_wszystkich.jpg 

https://jarmila09.files.wordpress.com/2010/05/wszyscy_01_blog.jpg
https://jarmila09.files.wordpress.com/2010/05/wszyscy_dla_wszystkich.jpg


  

https://www.goodfon.ru/download/baking-bread-buns-vypechka-4421/1920x1080/ 
 

http://www.przedszkole.kalisz.pl/files/fullsizerenderwww2.jpg 

https://www.goodfon.ru/download/baking-bread-buns-vypechka-4421/1920x1080/
http://www.przedszkole.kalisz.pl/files/fullsizerenderwww2.jpg


4. Temat:  IDZIE JESIEŃ…  
 Z DESZCZEM  

Termin realizacji: 22-26.10.2018r. 
 

 Obserwować będziemy jesienną pogodę i zmiany zachodzące w przyrodzie, 

szczególnie w bliskim otoczeniu przedszkola; 

 Poznawać będziemy rolę wody w przyrodzie na podstawie opowiadania A. 

Widzowskiej „Kropelki”; 

 Rozwiniemy nasze zainteresowania przyrodnicze po przez 

zabawy badawcze: sprawdzając jaka jest woda i jej 

właściwości oraz badając co pływa, a co tonie; 

 Nauczymy się również szanować wodę i jej nie marnować; 

 Powykonujemy trochę ćwiczeń rozwijających naszą 

sprawność fizyczną, razem z dzielnymi kałużystymi z 

wiersza Danuty Wawiłow pt.: „Kałużyści”; 

 Rozbudzimy intuicje matematyczne oraz umiejętności 

porównywania i klasyfikowania z dużym i małym 

deszczem; 

 Obejrzymy teatrzyk pt. „Misiowa draka o drogowych 

znakach” (24.10.2018.) 

 Wykonamy ciekawe prace plastyczne: „Żółte kalosze” i 

„Parasol” – stosując różne techniki plastyczne. 

 Poćwiczymy nasze umiejętności językowe przy tradycyjnej angielskiej 

piosence: „It’s Raining, It’s Pouring” (w:„The Little Mother Goose”) 

 Zaczynając od Polski wybierzemy się w niezwykłą 

podróż z naszym Wesołym Pędzelkiem na spotkaniu z 

cyklu „Podróże z Wesołym Pędzelkiem – świat”. 

 Zachęcimy do przebywanie na świeżym powietrzu, 

a podczas spacerów poszukamy oznak jesieni.   

https://pl.pinterest.com/pin/155163149643554395/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/411516484693423526/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/155163149643554395/
https://pl.pinterest.com/pin/411516484693423526/


„Kałużyści”  

Danuta Wawiłow 

 

Już od rana na podwórzu 

wśród patyków i wśród liści 

przycupnęli nad kałużą 

pracowici kałużyści.  

 

Wygrzebują brud z kałuży, 

niech kałuża będzie czysta! 

Pełne ręce ma roboty 

każdy dobry kałużysta! 

 

Rękawiczką i chusteczką 

dwóch błocistów chodnik 

czyści. 

Obrzucają się szyszkami 

bardzo dzielni szyszkowiści. 

 

Dwie kocistki pod ławeczką 

cukierkami karmią kota... 

Świątek, piątek czy niedziela 

na podwórku wre robota!  

https://pl.pinterest.com/pin/455285843552574938/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/300544975113143674/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/455285843552574938/
https://pl.pinterest.com/pin/300544975113143674/


 

http://fuentesenglishcorner.blogspot.com/2017/03/nursery-rhymesreading_22.html 




