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Zadania realizowane w miesiącu Październiku 

Tematy kompleksowe: 

 " Idzie jesień… przez ogród i sad" 

 " Idzie jesień…do zwierząt" 

 " Co z czego otrzymujemy" 

 " Idzie jesień…z deszczem " 

                           

https://www.colourbox.com 



Temat kompleksowy: "Idzie jesień… przez 

ogród i sad" 

Termin realizacji (01.10.-05.10.2018r.) 

 

Cele: 

 Nazywanie przetworów z owoców i warzyw 

(dżemy, soki, kiszonki) 

 Samodzielne wykonywanie wybranych 

 Rozpoznawanie i nazywanie wybranych 

warzyw 

 Rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, 

smaku, zapachu 

 Rozwijanie inwencji twórczej 

 

 

 

 



WIERSZ 
Autor: M. Kownacka 

W solarni na półkach  

zapasów bez liku  

są dżemy, kompoty  

złoty miód w słoiku.  

I cebula w wianuszku  

i grzybki suszone  

są główki kapusty  

ogórki kwaszone.  

A gdy będzie w zimie  

tęgi mróz na dworze,  

zapachnie nam lato  

gdy słoik otworzę.  

                     

https://fr.123rf.com/ 



Temat kompleksowy: " Idzie jesień…do 

zwierząt " 
Termin realizacji (08.10.-12.10.2018r.) 

 

Cele: 

 Dążenie do zrozumienia i przeżywania 

wartości moralnych, takich jak: dobro, 

szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, 

odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno...  

 Poznanie sposobów opieki nad zwierzętami 

oraz składników potrzebnych zwierzętom do 

przeżycia.  

 Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz 

klasyfikacji” 

 

 

 



PIOSENKA „A to jeż: 

Autor: Fasolki 

Taki las wielki las, wielki, że aż strach  

Z rudych drzew ściany ma, z rudych liści 

dach  

W lesie szmer, w lesie szum, coś tam 

stuka wciąż  

Może to dziki smok, może wielki wąż!  

 

Skacze coś jak piłka, całe w burych 

szpilkach  

Toczy się jak kulka całe w liści piórkach  

Skacze coś jak piłka, całe w burych 

szpilkach  

Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach 

niesie  

 

Biegnę więc, biegnę więc, biegnę, ile 

tchu  



Może tam schowam się, może lepiej tu  

Wkoło szmer, wkoło szum, coś tam stuka 

wciąż  

Coś jest tuż obok mnie, czy to smok czy 

wąż?  

 

A to jeż jak piłka, cały w burych 

szpilkach  

Toczy się jak kulka, cały w liści piórkach  

A to jeż jak piłka, cały w burych 

szpilkach  

Idzie poprzez jesień, wrzosy w kolcach 

niesie 
 

 

                                                       

                                                                          https://www.ovess.com 



Temat kompleksowy  

       " Co z czego otrzymujemy" 

Termin realizacji (15.10-19.10.2018r.) 

 

Cele:  

 Słuchowe spostrzeganie różnego rodzaju 

dźwięków i ich określanie. 

 Rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczne, 

sprzyjające zdrowiu otoczenie 

 Rozwijanie czynności myślenia (analizy, 

syntezy, porównywania, klasyfikowania, 

próby abstrahowania i uogólniania 

 

 

 

 

 



PIOSENKA „Mało nas…” 

AUTOR: K. Godzisz  

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://it.dreamstime.com/ 

 



Temat kompleksowy : 

         "Idzie jesień…z deszczem" 

Termin realizacji (22.10.-26.10.2018r.) 

 

Cele: 

 

 Rozwiązywanie w charakterystyczny dla 

siebie sposób problemów pojawiających 

się podczas zabawy 

 Rozwijanie pozytywnego stosunku do 

świata przyrody - poznanie roli wody w 

życiu człowieka roślin i zwierząt 

 Rozwijanie aktywności muzycznej 

 

 

 



PIOSENKA „Pogoda” 

           Muzyka i słowa: M. Tomaszewska 

Kap, kap, kap  

Jesienna pogoda pada deszcz 

Parasol więc na spacer weź 

Jesienna pogoda lata szkoda, 

Które odeszło gdzieś. 

 

Kap, kap, kap deszcz z nieba pada 

szkoda, że nie oranżada /x2 

.l / 

                                                https://chudomama.com 


