
Grupa V Żabki 
 

Zadania na październik 

 

 

 
http://tulipanow.pl/?attachment_id=11110 

 

 

 

 



Idzie jesień przez park i las 

28.09 – 2.10.2020 

 
https://ipicasso.pl/malowanie-po-numerach/park-jesienia-pc4050236 

 

Cele: 

 

 Będziemy kształtować umiejętności przeliczania z 

wykorzystaniem darów jesieni 

 Wykonamy ludziki z kasztanów i żołędzi 

 Nauczymy się rozpoznawać wybrane drzewa iglaste 

 Będziemy się bawić w ogrodach liczbowych Will’ego 

 Wykonamy muzyczną pocztówkę i nawiążemy kontakt z 

placówką z innego regionu Polski 

 Wykonamy pracę plastyczną „Scena z lasu jesienią” 

 Wykorzystamy na zajęciach ozoboty 

 

 

 



Niteczka do niteczki (sł. i muz. K. Gowik) 

 

1. Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,  

grzybek do grzybka we wrzosach w lesie,  

tak rozpoczyna się jesień.  

Listek do listka wiatr ciepły niesie.  

Tak rozpoczyna się jesień.  

Ref.: I wirujemy, wirujemy, 

wiuuuuu.  

I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuuu.  http://ndieta.pl/smaki-jesieni-grzyby-lesne-czyli-borowiki-vs-kurki/ 

I zaplatamy babie lato w długą nić,  

bo jesień wesoła ma być!  

I zaplatamy babie lato w długą nić,  

bo jesień wesoła ma być!  

2. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,  

gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,  

to jesień u nas już mieszka!  

I jarzębina w parku szumiącym.  

To jesień u nas już mieszka! 

 

 

 



Idzie Jesień… przez ogród i sad 

05.10 – 09.10. 2020r. 

 
https://listindiario.com/la-vida/2018/09/04/531712/cuando-empieza-el-otono-de-2018 

Cele: 

 Dowiemy się, jak  wygląda sad jesienią, jakie skarby można 

w nim znaleźć 

 Wykonamy własną reprodukcję obrazu słynnych malarzy  

 Stworzymy własną grę planszową w ramach realizacji 

projektu „Zabawa sztuką” 

 Poznamy literę O, o , wyszukamy ją w wyrazach  

 Wykonamy własne pudełko do przechowywania warzyw i 

owoców  

 Poznamy rodzaje przetworów, jakie można przygotować 

na zimę z warzyw i owoców oraz dowiemy się jak wygląda 

proces produkcji  

 Będziemy doskonalić umiejętność kodowania 

https://listindiario.com/la-vida/2018/09/04/531712/cuando-empieza-el-otono-de-2018


 Poznamy nowe piosenki i układy taneczne by nie 

doskwierała nam nuda w jesienne popołudnia  

 

Jarzębina A. Chodorowska  

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły  

A jeszcze coś w słońcu się mieni  

To w polu i w lesie czerwienia się spójrzcie  

Korale, korale jesieni 

 

Ref: Idzie lasem pani jesień  

Jarzębinę w koszu niesie  

Daj korali nam troszeczkę  

Nawleczemy na niteczkę 

 

Włożymy korale, korale czerwone  

I biegać będziemy po lesie  

Będziemy śpiewali piosenkę jesienną  

Niech echo daleko ją niesie 

 

Ref: Idzie lasem pani jesień  

Jarzębinę w koszu niesie  

Daj korali nam troszeczkę  

Nawleczemy na niteczkę 

 

 

 

 



Idzie jesień… do zwierząt 

12.10 – 16.10.2020r.

 

https://www.se.pl/styl-zycia/porady/horoskop-na-jesien-2019-dla-tych-znakow-zodiaku-bedzie-to-wspanialy-czas-aa-PfyT-q1mC-WjaE.html 

 

Cele: 

 

 Dowiemy się w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do 

zimy 

 Wykonamy pacynki zwierząt według własnego pomysłu 

 Poznamy różne gatunki tańców (balet, towarzyski, 

nowoczesny, ludowy) 

 Będziemy się bawić w ogrodach liczbowych Will’ego 

 Poznamy piosenkę „Jesienna zagadka” 

 Będziemy rozmawiać o literze „A” 

 Będziemy kształtować umiejętności programowania 

 Stworzymy jesienne korale 

 

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

https://www.se.pl/styl-zycia/porady/horoskop-na-jesien-2019-dla-tych-znakow-zodiaku-bedzie-to-wspanialy-czas-aa-PfyT-q1mC-WjaE.html


 

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,                                        https://filing.pl/23-zwierzeta-ktore-sie-ciesza-ze-jest-juz-jesien/ 

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! 

Co z czego otrzymujemy 



19.10- 23.10.2020r. 

 
http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/1A-str.30-31-Jak-powstaje-chleb_.pdf 

Cele: 

 Dowiemy się w jaki sposób powstaje chleb 

 Poznamy literę M, m i znajdziemy ją w wyrazach 

 Poznamy figurę geometryczną- prostokąt oraz wszystkie 

jego cechy  

 Dowiemy się jak przetwarzane jest mleko 

 Odwiedzimy wirtualnie cukrownię i sprawdzimy jak 

odbywa się produkcja cukru  

 Będziemy bawić się w zabawę „Mało nas do pieczenia 

chleba” 

 Dowiemy się jak powstaje szkło i jakie są jego właściwości 

 Wykonamy pracę plastyczną, w formie witrażu  

 Poznamy sekrety węgla, sprawdzimy czy można nim 

rysować, oraz  gdzie spotykamy go na co dzień  

 

 

http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/1A-str.30-31-Jak-powstaje-chleb_.pdf


 

Jak to z chlebem było  

1. Rolnik zasiał zboże, dało piękne plony.  

W żniwa kombajn zebrał ziarna pełne wory.  

Młynarz z tego zboża zrobił w młynie mąkę,  

Z mąki piekarz upiekł pieczywo pachnące. 

 

Ref: Bułki, bagietki, rogale, Bułeczki pełne ziaren, Chleb jasny i 

ciemny, Pszenny i żytni, Okrągły, podłużny, pyszny! 

2.Moja mama co dzień w piekarni na rogu  

 

Kupuje pieczywo: świeże, smaczne, zdrowe.  

Rolnik, młynarz, piekarz mają ciężka pracę.  

Zawsze gdy chleb jemy, podziękujmy za to. 

 

 
https://www.newsweek.pl/styl-zycia/domowy-chleb-pieczenie-w-domu-piotr-kucharski-ksiazka/z501th6 

https://www.newsweek.pl/styl-zycia/domowy-chleb-pieczenie-w-domu-piotr-kucharski-ksiazka/z501th6


Idzie jesień… z deszczem 

26.10 – 30.10.2020r. 

 
https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/prognoza,45/jesien-lagodnie-wkracza-do-gry,60392,1,0.html 

Cele: 

 

 Będziemy rozwijać umiejętności sylabizowania i 

wyodrębniania głoski w słowie 

 Będziemy się bawić z wykorzystaniem chusty animacyjnej 

 Utrwalimy znajomość wyglądu cyfr z „Ogrodami 

liczbowymi Willy’ego 

 Wykonamy pracę plastyczną „Moja ulubiona bajka” 

 Będziemy inscenizować piosenkę „Kłótnia kaloszy” 

 Poznamy termometry różnego rodzaju oraz sposoby 

odczytywania temperatury na termometrze zaokiennym. 

 Będziemy kształtować umiejętności programowania z 

wykorzystaniem ozobotów 

 

 

https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/prognoza,45/jesien-lagodnie-wkracza-do-gry,60392,1,0.html


K. Datkun-Czerniak  „Szara pogoda” 

 

https://golfnews.pl/urlop-wakacje-ale-gdzie-i-kiedy-bedzie-padal-deszcz-mapa-pogody/ 

Szara chmurka, obok druga, 

pełne kropel dżdżu. 

Deszczyk pada już od rana, 

smutno, smutno mu. 

Szare pole, lasy szare, 

kiedy pada deszcz. 

Szare niebo, łąki szare, 

wszędzie szaro jest. 

A tu pada, pada, pada 

już przez cały dzień! 

Oj, deszczyku, już wystarczy, 

zmień pogodę – zmień! 

Niech rozzłoci się słonecznie 

wszystko wkoło nas, 

a szarości niech odpłyną. 

Już słoneczka czas! 

 


