
Tematy kompleksowe realizowane w październiku: 

I. Idzie jesień…przez ogród i sad 

II. Przyszła jesień do zwierząt 

III. Co z czego otrzymujemy 

IV. Jesienna pogoda 

 

I. Idzie jesień…przez ogród i sad 
04.10- 08.10 

Treści programowe: 
- zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,  

- rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy. 

- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,  

- wykonanie układu ruchowego do piosenki. 

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci 

- rozwijanie umiejętności rachunkowych 

- utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców,  

- rozwijanie sprawności fizycznej 

-  utrwalanie znajomości kolorów  

- rozwijanie umiejętności plastycznych 

 

 

Ola w sadzie – rymowanka I. Fabiszewskiej 

Poszła Ola do sadu  z koszyczkiem po jabłka. 

Sad ją pięknie zachwycił, więc pod drzewem usiadła. 

Zobaczyła jabłuszko, wziąć do ręki je chciała, 

lecz tu nagle nad uchem osa jej zabrzęczała. 

Przestraszyła się Ola, ręką lekko machnęła,  

wzięła koszyk do ręki , pod jabłonią stanęła. 

- Tyle jabłek dokoła…- powiedziała cichutko. 

- To zostanie dla osy – i pobiegła szybciutko. 
 

                  https://www.tapeciarnia.pl/173098_koszyk_czerwonych_jablek 

 

II. Przyszła jesień do zwierząt. 
11.10- 15.10 



 
Treści programowe: 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

- rozwijanie sprawności manualnych 

- określanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt 

jesienią 

- rozwijanie sprawności ruchowej 

- rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego 

- ćwiczenia w odtwarzaniu rytmów 

-rozwijanie umiejętności matematycznych 

- poznawanie w zabawie właściwości wybranych produktów 

- kształtowanie zdolności uważnej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków 

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 

 https://miauhau

.pl/czytelnia/jesienne-zwierzeta.html 

 

 

Wiersz „Wiewiórka”- K. Sąsiadka 

Wiewióreczka mała trzymają dłoń zaciśniętą w pięść, 

kamyczek spotkała, wysuwają mały palec, 

patyczek spotkała, wysuwają palec serdeczny, 

robaczka spotkała, wysuwają palec środkowy, 

szyszkę spotkała, wysuwają palec wskazujący, 

orzeszka spotkała. wysuwają kciuk, 

Kamyczek poklepała, palcami drugiej dłoni klepią mały palec, 

patyczek podrapała, lekko drapią palec serdeczny, 

robaczka uściskała, lekko ściskają palec środkowy,   

szyszkę pogłaskała, głaszczą palec wskazujący, 

             a orzeszka zabrać chciała. lekko ciągną kciuk.  

 

 

 

Jesienne zapasy… 

Jesienne zapasy (sł. i muz. D. i K. 

Jagiełło) – 

I. Dziś od rana hyc, hyc, hyc, 

wiewióreczka mała, 

nie chce robić prawie nic, 

tylko by skakała. 

Ref.: Orzeszków nie chce zrywać, 

do dziupli nie chce nosić, 

a gdy nadejdzie zima, 

sąsiadów będzie prosić. 

II. Dziś od rana tup, tup, tup, 

chomik gdzieś wędruje, 

nie chce robić prawie nic, 

tylko maszeruje. 

Ref.: Owoców nie chce zbierać, 

https://miauhau.pl/czytelnia/jesienne-zwierzeta.html
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do domu swego nosić, 

a gdy nadejdzie zima, 

sąsiadów będzie prosić. 

III. Dziś od rana pi, pi, pi, 

myszka bardzo mała, 

nie chce robić prawie nic, 

tylko by leżała. 

Ref.: Ziarenek nie chce szukać, 

do norki nie chce nosić, 

a gdy nadejdzie zima, 

sąsiadów będzie prosić. 

IV. Przyszły do nich mamy trzy, 

pogroziły palcem: 

– Dość lenistwa, dosyć psot, 

do roboty, malce. 

Ref.: Chomik nosi owoce, 

orzeszki zaś wiewiórka, 

a mała polna myszka 

ziarenka oraz piórka. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Co z czego otrzymujemy 
18.10- 22.10 

 

Treści programowe: 

- kształtowanie poczucia rytmu, 

- rozwijanie zwinności i szybkości, 

- rozwijanie pamięci muzycznej, 

- wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania, 

- zachęcanie do wykonywania prostych potraw, 

- poznawanie sposobu otrzymywania sera, 

- poznawanie zwierząt: owcy i barana, 

- poznawanie pochodzenia wełny, 

- rozwijanie sprawności manualnej, 

- poznawanie wyrobów z wełny, 

- rozwijanie mowy, 

- poznawanie sposobu otrzymywania papieru, 

- rozwijanie sprawności fizycznej. 

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://treningbiegacza.pl/artykul/mleko-

pic-czy-nie-pic-oto-jest-pytanie 

 

I.Fabiszewska Dbajmy o drzewa. 

W gęstym lesie, tuż za klonem, sosna 

sobie stoi. 

Igły na niej zieloniutkie, chłodów się 

nie boi. 

Klon zaś liście ma czerwone, 

wszystkie wkrótce zgubi. 

Będzie stał tak nagusieńki, on zimna 

nie lubi. 

Ale kiedy wiosna przyjdzie i słońce 

zaświeci, 

to zielenią swoich liści będzie cieszył 

dzieci.                                                                            https://eduinf.waw.pl/inf/alg/001_search/0107.php 

To w gałęziach swych ukryje całe ptaków stada. 

Dbajmy więc o nasze drzewa, to jest dobra rada. 

 



IV. Jesienna pogoda 
25.10- 29.10 

 

Treści programowe: 

- utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych 

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej 

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią 

- poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości 

- rozwijanie sprawności fizycznej 

- rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy pod względem gramatycznym 

- rozwijanie umiejętności wokalnych 

- rozumienie pojęcia stałości liczby 

- rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych 

- zapoznanie się ze znakami pogodowymi 

 

 

 

„Deszczyk” (słowa i muzyka B. Forma)  

 http://www.poradnia

-jezykowa.uz.zgora.pl/wordpress/?p=427 

 

 

I.Kapu-kapu, pada deszcz, 

strugi lecą z nieba. 

A ja jednak powiem wam: 

martwić się nie trzeba. 

Ref.: Weź parasol zaraz do ręki, 

włóż na nogi kalosze. 

Zanuć słowa tej piosenki 

i wesoło ruszaj w drogę. 

Weź parasol zaraz do ręki, 

włóż na nogi kalosze. 

Zanuć słowa tej piosenki 

i wesoło ruszaj w drogę. (2x) 

II. Kapu-kapu, kapu, kap,           

deszczyk z nieba leci,  

w kroplach deszczu, nucąc tak, 

idą sobie dzieci. 

Ref.: Weź parasol… 

III. Kapu-kapu, pada deszcz, 



wszystko mokre w koło. 

Przez kałuże sobie skacz, 

śmiejąc się wesoło.  

Ref.: Weź parasol… 

 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/prognoza-pogody-na-wtorek-1092020/flwjxjy  

 

K. Datkun-Czerniak Szara 

pogoda. 

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! 

 

 

                                                                                                                                                           Opracowały: 

Katarzyna Tołsty 

Monika Kornasiewicz 
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