
Grupa VI „Jagódki”  
Zadania na październik: 

 

 TEMATY KOMPLEKSOWE:  
 

1. IDZIE JESIEŃ… 

PRZEZ OGRÓD I SAD 
(30.09 – 04.10.2019r.) 

2. IDZIE JESIEŃ… 

DO ZWIERZĄT 
(07-11.10.2019r.) 

3.Co z czego otrzymujemy? 
(14 – 18.10.2019r.) 

 
 
  

 Idzie jesień przez ogród i sad  
30.09- 04.10.2019  



W tym tygodniu dziecko, będzie:  
• rozwijało mowę,  
• rozpoznawało owoce i warzywa za pomocą zmysłów,  
• rozwijało koordynacje wzrokowo-ruchową i sprawności manualną,  
• poznawało literę o – małą i wielką, drukowaną i pisaną,  
• zapoznawało się z pojęciem: spółgłoska, samogłoska,  
• poznawało cechy kwadratu,  
• rozwijało umiejętność klasyfikowania,  
• rozwijało sprawność fizyczną,  
• rozwijało umiejętność liczenia,  
• rozwijało sprawność manualną,  
• rozwijało słuch muzyczny,  
• reagowało ruchem na ustalone sygnały,  
• rozwijało umiejętność obserwowania,  
• rozpoznawało i nazywało warzywa  
• poznawało sposoby przygotowania warzyw i owoców na zimę. 

http://biblioteka-poniatowa.pl/niezabitow/marchewka-dla-wszystkich 

„Zbiory z sadu i ogrodu” (sł. i muz. 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, 

http://biblioteka-poniatowa.pl/niezabitow/marchewka-dla-wszystkich


Teraz wszystkie te warzywa 

Z mamą wykopiemy. 

W piwniczce je przechowamy 

Aż do końca zimy, 

Bo sałatki i surówki 

Chętnie z nich zrobimy. 

 

Idzie jesień do zwierząt  
07.10- 11.10.2019  
W tym tygodniu dziecko, będzie:  
• rozwijało mowę,  
• poznawało sposoby przygotowania się zwierząt do zimy,  
• rozwijało słuch fonematyczny,  
• odkrywało literę a – małą i wielką, drukowaną i pisaną,  
• rozwijało umiejętność liczenia,  
• poznawało zapasy wiewiórki,  
• poznawało zapis cyfrowy liczby 3 
• rozwijało sprawność fizyczną,  
• rozwijały umiejętności wokalne,  
• wyrabiały szybką reakcję na ustalony sygnał,  
• rozwijały sprawność manualną,  
• orientowało się w instrukcji,  
• odczuwało i wytwarzało dźwięki  
• zachęcane do uczestniczenia w zabawach badawczych,  
• rozwijało narządy artykulacyjne,  
• utrwalało nazwy ptaków odlatujących do ciepłych krajów. 

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

„JARZĘBINA” 

muzyka: A. Markiewicz 

słowa: 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 

 

CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?  
14.10- 18.10.2019  
W tym tygodniu dziecko, będzie:  
• poznawało właściwości fizyczne gliny i piasku,  
• zapoznawało się z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,  
• odkrywało literę m – małą i wielką, drukowaną i pisaną,  
• utrwalało poznane litery,  
• orientowało się w schemacie ciała drugiej osoby,  
• kształtowało poczucie rytmu,  
• rozwijało zwinność i szybkość,  
• rozwijało pamięć muzyczną  
• wyrabiało zdolność koncentracji podczas działania,  
• wykonywało proste potrawy,  
• poznawało sposoby otrzymywania sera,  
• poznawało zwierzęta: owcę i barana,  
• poznawało pochodzenie wełny,  
• rozwijało sprawność manualną,  
• poznawało wyroby z wełny,  
• rozwijało mowę,  
• poznawało sposoby otrzymywania papieru,  
• rozwijało sprawność fizyczną 



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

„Jak to z chlebem było” 

(sł. i muz. J. Kucharczyk) 

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 zytni, 

Okrągły, podłużny, 

Pyszny! 

 

2. Moja mama co dzień w piekarni na rogu 

Kupuje pieczywo: świeże, smaczne, zdrowe. 

Rolnik, młynarz, piekarz mają ciężką pracę. 

Zawsze, gdy chleb jemy, podziękujmy za to. 

 

 

 

 

 

 

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


W tym tygodniu dziecko, będzie:  
• rozwijało mowę  
• poznawało pogodę, która jest późną jesienią,  
• rozwijało umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,  
• rozpoznawało i nazywało poznane litery,  
• poznawało cechy prostokąta,  
• utrwalało poznane figury,  
• rozwijało gibkość i zwinność,  
• rozwijało umiejętności wokalne,  
• rozwijało aktywność muzyczno-ruchową,  
• rozwijało sprawność manualną,  
• poznawało kolory tęczy,  
• zwracało uwagę na ubieranie się odpowiednio do pogody,  
• rozwijało zainteresowania przyrodą nieożywioną,  
• poznawało zjawiska przyrodnicze,  
• poznawało proces obiegu wody w przyrodzie,  
• rozwijało sprawność fizyczną 

 

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

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  

 

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


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 

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

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  
 

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

Opracowały K. Bartnicka i W. Jurkowska 


