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Grupa VII MOTYLKI 
PAŹDZIERNIK 2022 

 

Tematy kompleksowe: 

1. Idzie jesień… przez ogród i sad- 03.10.2022-07.10.2022 

2. Idzie jesień… do zwierząt- 10.10.2022- 14.10.2022 

3. Co z czego otrzymujemy -17.10.2022 – 21.10.2022 

4. Idzie jesień … z deszczem – 24.10.2022- 28.10.2022 

 

 



Idzie jesień… przez ogród i sad 
03.10.2022- 07.10.2022 

 

Cele: 

*dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie, 

*rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski w słowie, 

*rozwijanie sprawności manualnej, 

*wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów, 

*rozwijanie sprawności ruchowej, 

*rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń, 

*stwarzania sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, 

*kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej 

 

 Piosenka ,,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.  

Wsadzie 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                                                              https://www.morizon.pl/blog/jesien-w-ogrodzie/ 

chętnie z nich robimy.  

  

Rymowanka ,,Ola w sadzie” (I.Fabiszewska) 

 

Poszła Ola do sadu z koszyczkiem po jabłka. 

Sad ją pięknem 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 dookoła…- powiedziała cichutko. 

-To zostanie dla osy – i pobiegła szybciutko. 

 
 

 



 

https://www.morizon.pl/blog/jesien-w-ogrodzie/ 
Idzie jesień… do zwierząt 

10.10.2022-14.10.2022 

 

Cele: 

*rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych 

książek, albumów, 

*rozwijanie sprawności manualnej, 

*wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań, 

*uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt 

jesienią,  

*rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego, 

*rozwijanie umiejętności rachunkowych. 

 

Piosenka ,,Jesienna zagadka” ( sł. i muz. K. Gowik) 

 

1. Wiewiórka w dziupli przysiadłą 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 zadam Ci i powiedz mi, czy wiesz, 

co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż. 

Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż.  

 

2. Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny, 

bo lecą stąd do Afryki, 

a  każdy bocian radosny! 

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat, 

lecz zagadka rozwiązna! 

Tak, tak, tak, tak, tak! 

 

Ref.: Zgadkę…  

 

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! 

 

Ref.: Zagadkę… 

 

 

https://sites.google.com/site/polskawporac

hroku/jesien 

https://www.dobrzemieszkaj.pl/otoczenie_domu/zielen_wokol_nas/155/ogrod_jesienia_i_zima_jak_pomoc_zwierzetom_przetrwac_chlody,12
1

632.html 



Co z czego otrzymujemy 
17.10.2022 – 21.10.2022 

Cele: 

*rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci, 

*rozwijanie  wrażliwości fonemowej, 

*poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy 

dla społeczeństwa, 

*poznawanie właściwości węgla i wełny, pobudzanie zmysłów, 

*utrwalenie nazw liczebników porządkowych 

  

Piosenka ,,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 żytni, 

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, podziękujemy za to. 

 

Ref: Bułki, bagietki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://pixers.pl/naklejki/chleb-i-bulki-w-wiklinowym-koszu-na-bialym-45922575 

https://beszamel.se.pl/porady/jak-zrobic/domowe-pieczywo-7-najlepszych-

przepisow-na-chleb-i-bulki-wprost-z-
piekarnika-aa-cp3n-ygXv-

q9Rs.html 



Idzie jesień… z deszczem 
24.10.2022-28.10.2022 

Cele: 

*utrwalenie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych, 

*dostrzeganie zmian zachodzących przyrodzie późną jesienią, 

*poznanie stanów skupienia wody i ich właściwości, 

*rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układania rymów, 

*rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do warunków atmosferycznych 

 

Piosenka ,,Kłótnia kaloszy” ( sł.i muz. K. Gowik) 

 

1.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! (x2) 

 

2.Aż jednego dnia kalosz siadł, 

a z kaloszem też jego brat. 

I postanowił, że pójdą sobie w świat. 

I postanowił, że pójdą sobie w świat. 

 

Ref: Klap, klap, klap 

 

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 kłótnie, by spokój wrócił tu? 

Kto rozsądzi kłótnie, 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 wodzie i dwa kalosze też! 

 

Ref: Kap, kap, kap 

https://gazetawroclawska.pl/jesien-i-zima-20202021-pogoda-

dlugoterminowa-na-jesien-i-zime-czy-czekaja-nas-chlody-i-

zawieruchy-zobacz-prognoze-pogody-9092020/ar/c1-15162778 



 

Wiersz "Szara pogoda"( K. Datkun-Czerniak) 

 

Szara chmurka, obok druga 

pełne krople 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 rozzłości się słonecznie 

wszystko wkoło nas, 

a szarości niech odpłyną. 

Już słoneczka czas! 
https://tapety.tja.pl/parasol-deszcz-jesien-liscie-kobieta-miasto 


