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3 - latki 

 

Data Wydarzenie Wartości  Uwagi 
1 – 2.10. ,,Jesień w sadzie” 

- zapoznanie z wyglądem owoców z sadu i poznanie 

sposobów przechowywania ich w zimę; 

- nauka piosenki pt. ,,A ja wiem, nie powiem”; 

- orientacja w schemacie własnego ciała; 

- wykonanie pracy plastycznej pt. ,,Jesienne owoce”; 

- zwrócenie uwagi na prawidłowe mycie rąk; 

 

 

zdrowie 

 

5 – 9.10. ,,Jesień w ogrodzie” 

- poznanie jesiennych warzyw na podstawie wiersza, ilustracji 

- poznanie piosenki pt. ,,Jesienny ogród”; 

- określanie położenia: przed, za, na; 

- nauka wiersza pt. ,,Warzywa z ogrodu”; 

- tworzenie pracy plastycznej pt. ,,Ogrodowe skarby”; 

- wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy; 

 

 

zdrowie 

 

 

9.10. Dzień Drzewa 

- poznanie budowy drzewa; 

- spacer w poszukiwaniu kolorowych, jesiennych drzew; 

 

piękno 

Prosimy o strój 

odpowiedni do 

pogody. 

12 – 16.10. ,,Tydzień Kubusia Puchatka” 

- poznanie bohatera i jego przyjaciół; 

- zabawy przy piosence pt. ,,Gdy poczujesz szczęścia smak”; 

- dostrzeganie powtarzających się zjawisk: dzień, noc; 

- tworzenie pracy plastycznej pt. ,,Nasz Kubuś”; 

- doskonalenie czynności samoobsługowych; 

 

 

przyjaźń 

integracja 

 

 

14.10. Dzień Edukacji Narodowej – urodziny Kubusia Puchatka 

- aktywne włączanie się do wspólnej zabawy; 

 

kultura 
 

15.10. Pasowanie na przedszkolaka 

- uroczyste wstąpienie do grona przedszkolaków; 

- tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni; 

 

integracja  

radość 

Prosimy aby tego 

dnia dzieci ubrane 

były odświętnie. 

19 – 23.10. ,,Życie zwierząt w jesiennym lesie” 

- rozwiązywanie zagadek związanych ze zwierzętami; 

- wykonanie pracy plastycznej pt. ,,Wiewióreczka”; 

- słuchanie i odtwarzanie prostych rytmów; 

- zabawy przy piosence pt. ,,Ruda wiewióreczka”; 

- poznanie zabawy ruchowo- naśladowczej ,,Jeżyk”; 

 

 

 

bezpieczeństwo 

 

26 – 30.10. ,,Jesienna pogoda” 

- oglądanie ilustracji i odpowiadanie na pytania nauczyciela; 

- uwrażliwienie na odpowiedni strój, stosowny do pogody; 

- ilustrowanie ruchem piosenki pt. ,,Zła pogoda”; 

- nauka rymowanki pt. ,,Deszczyk”; 

- tworzenie pracy plastycznej pt. ,,Nasze parasolki”; 

- odtwarzanie rytmu w gestach i ruchach; 

- ćwiczenie samodzielnego ubierania się; 

 

 

zdrowie 

 


