
Plan pracy na październik 

4 - latki sala fioletowa 
 

Data Wydarzenie Wartości  Uwagi 
4.10. – 8.10. ,,Jesień w sadzie” 

- nazywanie i opisywanie wyglądu owoców 

pochodzących z sadu na podstawie opowiadania; 

- dostrzeganie rytmu wciągu powtarzających się 

owoców; 

- poznanie piosenki pt. ,,Jesień w sadzie i ogrodzie”; 

- tworzenie pracy plastycznej pt. ,,Witaminki dla 

chłopczyka i dziewczynki”; 

- poznanie postaci bociana Teodora – wprowadzenie 

do projektu; 

- kształtowanie umiejętności samodzielnego 

wykonania pracy; 

 

 

 

 

zdrowie 

mądrość 

 

 

7.10. Warsztaty Bajecznej Chemii 

- poznanie zasad i sposobu prowadzenia zajęć; 

- tworzenie prostych doświadczeń pod okiem 

nauczyciela; 

- wdrażanie do zachowania porządku w miejscu 

pracy; 

 

 

ciekawość 

bezpieczeństwo 

 

 

11.10.- 15.10. ,,Gdzie Stumilowy rośnie las...” 

- poznanie patrona sali fioletowej i jego przyjaciół; 

- rozwiązywanie zagadek związanych z 

mieszkańcami lasu; 

- rozwijanie poczucia rytmu; 

- wykonanie grupowej pracy plastycznej pt. ,,Nasz 

przyjaciel - Kłapouchy”; 

- kontynuowanie rytmów – praca z użyciem darów 

jesieni; 

- tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, 

przyjaźni; 

- doskonalenie czynności samoobsługowych; 

 

 

 

 

integracja 

przyjaźń 

współpraca 

 

11.10. Przedstawienie teatru Vaśka pt. ,,Dbamy o zdrowie i 

przyrodę” 

- właściwe zachowanie się podczas przedstawienia; 

 

kultura 

radość 
 

11.10. Dzień Drzewa 

- poznanie budowy drzewa; 

- obserwacja drzew podczas jesiennego spaceru; 

 

piękno przyrody 
 

14.10. Dzień Edukacji Narodowej 

- kultywowanie ważnych dat; 

- aktywne włączanie się do wspólnej zabawy; 

 

kultura 

 

Proszę aby tego 

dnia dzieci 

ubrane były 

odświętnie. 

15.10. Urodziny Kubusia Puchatka 

- czerpanie radości ze wspólnej zabawy; 

- branie udziału w zabawach muzyczno – ruchowych; 

 

radość 

integracja 

 



18.10.- 22.10. ,,Jesień w ogrodzie” 

- oglądanie i nazywanie warzyw; 

- wdrażanie do uważnego słuchania wiersza; 

- tworzenie pracy plastycznej pt. ,,Ulubione 

warzywa”; 

- rozpoznawanie warzyw za pomocą dotyku; 

- dostrzeganie rytmu dni tygodnia; 

- słuchanie piosenki pt. ,,Czerwony pomidorek”; 

- stawanie się gospodarzem sali poprzez bycie 

dyżurnym; 

 

 

 

 

zdrowie 

 

 

20.10 Dzień Szefa Kuchni 

- poznanie pracy kucharza, atrybutów jego pracy, 

wizyta w przedszkolnej kuchni; 

- przygotowanie sałatki owocowej; 

 

 

zdrowie 

ciekawość 

 

25.10. – 29.10. ,,O sobie samym – nasze zmysły” 

- przypomnienie nazw części ciała, wskazywanie ich; 

- przygotowanie pracy plastycznej pt. ,,Kolorowy 

świat”; 

- nauka rymowanki o samodzielności; 

- utrwalenie nazw kolorów z użyciem chusty 

animacyjnej; 

- badanie faktur różnych materiałów; 

- poznanie piosenki pt. ,,O zmysłach”; 

- kształtowanie umiejętności liczenia; 

- wdrażanie do utrzymania porządku w miejscu 

pracy; 

 

 

 

 

szacunek 

mądrość 

 

 

 

 

 

 

 

 


