
 „Idzie jesień… przez ogród i sad” 

30.09-4.10.2019 

Cele wychowawczo- dydaktyczne: 

 Zapoznanie dzieci z oznakami jesieni 

 Gromadzenie darów jesieni w kąciku przyrodniczym 

 Rozpoznawanie i opisywanie owoców oraz różnych gatunków drzew 

 Utrwalanie nazw najczęściej spotykanych owoców i warzyw 

 Zauważanie rytmów w ułożonym materiale przyrodniczym 

 Nauka piosenki „Jesień w sadzie i w ogrodzie” 

 Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej podczas zabaw przy muzyce 

 Wprowadzanie dzieci do świata liczb - rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć 

liczbowych 

 Utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród) 

 Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach, grach i zajęciach ruchowych 

 

 
http://www.rusalka.szczecin.pl/wp-content/uploads/2018/10/Jesie%C5%84-w-sadzie-i-ogrodzie.jpg 

 

„W spiżarni” B. Szelągowska 

W spiżarni kapusta, czerwone buraki, 

marchewka, cebula, a w workach ziemniaki. 

Na półkach słoiki, w nich ogórki, dżemy. 

I te wszystkie skarb zimą chętnie zjemy. 

 
https://st.depositphotos.com/1011240/2985/i/950/depositphotos_29851035-stock-photo-homemade-summer-fruit-

preserves.jpg 

http://www.rusalka.szczecin.pl/wp-content/uploads/2018/10/Jesie%C5%84-w-sadzie-i-ogrodzie.jpg
https://st.depositphotos.com/1011240/2985/i/950/depositphotos_29851035-stock-photo-homemade-summer-fruit-preserves.jpg
https://st.depositphotos.com/1011240/2985/i/950/depositphotos_29851035-stock-photo-homemade-summer-fruit-preserves.jpg


„Jesień w sadzie i ogrodzie”  

(sł. i muz. D. i K. Jagiełło) 

I. Już na drzewach w sadzie  

i grządkach w ogrodzie  

dojrzały przysmaki, które jemy co dzień. 

Ref.: Bakłażany, patisony,  

marchew i pietruszka, 

złota dynia, jabłko, śliwka  

i dojrzała gruszka. (bis) 

II. Pójdziemy z koszami, 

każdy coś przyniesie. 

Czy już wszyscy wiecie, 

co nam dała jesień? 

Ref.: Bakłażany, patisony,  

marchew i pietruszka, 

złota dynia, jabłko,  

śliwka i dojrzała gruszka. (bis) 
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images 

 

„Idzie jesień... do zwierząt” 

7 X 2019r - 11 X 2019r 

Cele: 

- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta 

przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają) 

-zapoznanie dzieci z oznakami jesieni 

- gromadzenie darów jesieni w kąciku przyrodniczym 
  

Piosenka „Wiewióreczka” M. Z. Tomaszewska  

I. Wiewióreczka w dziupli mieszka,  

wiewióreczka je orzeszka. 

II. Wiewióreczka Ruda Kita  

wciąż na drzewo szybko zmyka. 

III. My umiemy jak wiewiórka 

kicać szybko po podwórkach 
  

 

 http://www.wikom.pl/pm131lodz/strona4.htm 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images
http://www.wikom.pl/pm131lodz/strona4.htm


„Co z czego otrzymujemy?” 

14.10-18.10.2019 

Cele wychowawczo- dydaktyczne: 
 

 zapoznanie dzieci ze sposobem i etapami powstawania chleba 

 zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych 

 stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i wrażliwości 

 rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i 

wykonywania prostych działań arytmetycznych 

 rozpoznawanie i nazywanie cyfr od 1 do 9 

 Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach, grach i zajęciach ruchowych 

 przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych 

 śpiewanie poznanych piosenek  

 uczestniczenie w zabawach rytmicznych 

 podejmowanie działalności konstrukcyjnej 

 inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów i na miarę własnych 

możliwości 

 

https://www.wisosansgluten.fr/wp-content/uploads/cuillere-sans-gluten-600x359.jpg 

 

 

“Mało nas” – rymowanka 

Mało nas, mało nas  

Do pieczenia chleba, 

Tylko nam, tylko nam 

Ciebie tu potrzeba! 

Dużo nas, dużo nas  

Do pieczenia chleba, 

Więc już nam, więc już nam 

Ciebie tu nie trzeba! 

 

 

https://www.wisosansgluten.fr/wp-content/uploads/cuillere-sans-gluten-600x359.jpg


„Na mlecznej rzece” (sł. i muz. K. Gowik) 

I. Płynie sobie mleczna rzeka 

i pyszności niesie z mleka: 

masło, serek, czekoladki, batoniki, 

mleczne żelki, ze śmietanką jogurciki. 

Lecz najważniejsze dla ochłody i dla zgody 

to są pyszne lody! 

Ref.: Pa-ram-pam-pam.Pa-ram-pam-pam. 

To są pyszne lody! 

II. Płynie rzeka tuż przy łące, 

na niej statek cały w mące. 

Z mąki chlebek i pierożki, i bułeczka, 

naleśniki, pączki, pizza i ciasteczka. 

Lecz najważniejszy –pyszny, wielki,kolorowy  

–tort urodzinowy! 

Ref.: Pa-ram-pam-pam.Pa-ram-pam-pam. 

Tort urodzinowy! 

 

  

 
    https://media.istockphoto.com/vectors/cow-with-milk-bottle-vector-id534486232 

 

 

 

„Idzie jesień... z deszczem” 

21 X 2019r - 25 X 2019r 

Cele: 

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosfe-

rycznych, np.: padającego deszczu 

- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, 

zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie 

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu 

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody 

 

 
Piosenka „Jesienny deszczyk” U. Kozłowska 

I. Choć jesienny deszczyk pada, 

nie siedź w domu, proszę.  

Pelerynę szybko wkładaj 

i wskakuj w kalosze. 

 

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

Krople deszczu w dłonie łap. 

Chlap, chlap, chlap! 

Chlap, chlap, chlap! 

Przez kałużę skacz. 

 

II. Chociaż słońce się schowało 

za deszczową chmurką,  

to w kaloszach możesz śmiało 

pędzić przez podwórko. 

 

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

Krople deszczu w dłonie łap. 

Chlap, chlap, chlap! 

Chlap, chlap, chlap! 

Przez kałużę skacz.

https://media.istockphoto.com/vectors/cow-with-milk-bottle-vector-id534486232


 

 
http://e-skwerekpoetow.pl/readarticle.php?article_id=6647 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowały: A. Iwan, A. Wojewódzka-Jakubowska 

 

 
 

http://e-skwerekpoetow.pl/readarticle.php?article_id=6647

