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 Idzie jesień... przez ogród i sad               

04.10-08.10.2021r. 

Zadania dydaktyczne: 

 rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej, 

 dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, 

 rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich 

przetworów, 

 poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, 

pasteryzowanie), 

 rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych, 

 zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt 

(pożywienie, dekoracje, środek leczniczy), 

 wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań, 

 rozwijanie umiejętności wokalnych, 

 poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści 

z ich pracy dla społeczeństwa, 

  rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piosenka ,,Zbiory z sadu i ogrodu’’ - J. Kucharczyk 

 
1.Już owoce i warzywa 

pięknie nam dojrzały, 

więc w jesienny dzień słoneczny 

plony pozbieramy. 

W sadzie rosną słodkie gruszki, 

na powidła śliwki, 

żółte i czerwone jabłka 

i smaczne malinki. 

2. A w ogrodzie jest marchewka, 

pietruszka, selery, 

teraz wszystkie te warzywa 

z mamą wykopiemy. 

W piwniczce je przechowamy 

aż do końca zimy, 

bo sałatki i surówki 

chętnie z nich robimy 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Idzie jesień... do zwierząt 

 

11.10-15.10.2021r. 

 

Zadania dydaktyczne: 

 poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy, 

 zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: 

zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała, 

 rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku, 

 zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat, 

 ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby, 

 śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego, 

 odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie). 

 rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z 

zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności 

plastycznej 

                             



 

Wiersz ,, Dary jesieni’’ - I.R. Salach 

 
Zwierzęta do siebie jesień poprosiła i tak im mówi, 

 co postanowiła: – Idzie zima, chudy nie przetrzyma, 

 na zimowe czasy zbierajcie zapasy. 

 Potem skarby jesienne z torby wysypała, 

 skarbów się uzbierała górka wcale niemała. 

 Wiewiórki wzięły orzechy i szyszek dwa duże miechy. 

 Ptaki – jagody suszone i jarzębiny grona. 

 Dzik postrącał żołędzie – ale tych zapasów będzie. 

 Przybyły motyle i trzmiele, nawet pszczółek małych wiele. 

 Lecz hojna dotąd jesień pustą miała już kieszeń. 

 Żaba i ślimak mały także nic nie dostały. 

 Zamyśliła się jesień głęboko, przymknęła jedno oko i tak powiedziała: – Kto 

się doczekał odmowy, niech zapadnie w sen zimowy. 

 Ptaki jednak spać nie chciały i dlatego odleciały. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

,, Co z czego otrzymujemy’’ 

 

18.10-22.10.2021r. 

 
 

Zadania dydaktyczne: 

 rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci, 

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej, 

 poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich 

pracy dla społeczeństwa, 

 zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba (w 

piekarni), 

  rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego, 

 reagowanie na ustalone sygnały, 

 dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i mleka, 

poznawanie właściwości, 

 fizycznych szkła, cukru i mleka, 

 zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba (w 

piekarni), 

 poznawanie zastosowania węgla i wełny, 

 

 

 



 

 

 

Wiersz  Czarnoksiężnik węgiel – B. Kosmowska 

 

Jest czarny! Jest brzydki! I ręce nam brudzi! 

Jak może jakiś 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 zamienia ten magik prawdziwy, 

którego skrywa ziemia. – To wreszcie tkaniny i składnik 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

Idzie jesień... z deszczem 

 

25.10-29.10.2021r. 

 

Zadania dydaktyczne: 

 dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, 

 zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, 

 obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny 

wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.) 

 szanowanie wody, niemarnowanie jej, 

 obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu, 

 rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych 

substancji, 

 skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach 

przedstawianych wierszy, opowiadań (ćwiczenia uważności) 

 reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki 

wysokie, średnie, niskie). 

 

      



 

Piosenka Kłótnia kaloszy - K. Gowik 

 

Pada z nieba deszcz, zimny deszcz. 

Wieje z nieba wiatr, zimny 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 w świat. I postanowili, że pójdą sobie 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 rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu? 

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu? Ref.: Kap, kap, kap… 

5. No i 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: Paulina Benecka 


