
Plan pracy na miesiąc pażdziernik – sala pomarańczowa 

      Data Temat kompleksowy/wydarzenie        Uwagi 

04.10- 08.10.02021 

 

Wartość: 

dbanie o zdrowy tryb 

życia, współdziałanie, 

tolerancja 

radość z poznawania 

liter i cyfr 

 

 

 

Jak jesienią dbać o zdrowie? 

-Słuchanie opowiadania  „U lekarza” 

-zadania w kartach pracy cz1,s.34-35,39-41 

- zadania w zeszycie Supersmyka s. 9,10,11 

-Nauka  piosenki „Mieszkańcy słoików” 

-Zabawa „zdrowy duch w zdrowym ciele” 

-Praca plastyczna „Bądź silny i zdrowy” 

-Nauka wiersza „Dbajmy o zdrowie 

- Poznanie litery a,A  na podstawie  zabawy „U 

lekarza” 

- Z wizytą u lekarza – zapoznanie z zapisem  cyfrowym 

liczby 1 

-praca z wyprawką – karta z literą A oraz kartoniki z 

liczbami 1 i2, oraz k.6 

-Kwadratowy zawrót głowy- zapoznanie z kwadratem 

 

05.10- (wtorek) warsztaty 

chemiczne 

 07.10- (czwartek) spektakl 

wyjazdowy w teatrze 

 

 

 

 

 

11.10-15.10.2021 

 

Wartość: 

szacunek dla pracy 

osób dorosłych 

Kto może być nauczycielem? 

-Słuchanie opowiadania M. Sobkowiak „Przedszkole 

marzeń” 

-zadania w kartach pracy cz.1,s.42-43,49 

-Nauka piosenki”Dzień nauczyciela” 

-Praca plastyczna „Kwiaty dla Pań” 

-Zabawa „Pan cyferka” 

-”Superpani”-dyskusja ilustrowana 

-”Ulubiona litera nauczyciela”- ćwiczenia słuchu 

fonematycznego, zapoznanie z literą l,L 

-Chcę być nauczycielem- odkrycie zapisu cyfrowego 

liczby 2 

-zeszyt supesmyka s.12,13 

-Dwa, ile to jest?- klocki Nemi 

-Nauka nie poszła w las- zapoznanie ze znaczeniem 

związku frazeologicznego 

-Wodne rysunki – z wyk. strzykawek 

-wyprawka – karta z literą L- ozdabianie wiórkami od 

kredek 

11.10 (poniedziałek)- teatr 

Vaśka „Dbamy o zdrowie i 

przyrodę” 

12.10- (wtorek) warsztaty w 

Multicentrum 

 

 

14.10.2021 (czwartek)Dzień 

Edukacji Narodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10-22.10.2021 

 

Wartość: 

umiejętność 

prawidłowego ubioru 

odpowiedniego do 

pogody,radość 

wspólnej zabawy 

W co się bawi z nami jesienny wiatr? 

-Słuchanie opowiadania M.Sobkowiak „Niespodzianka 

na niebie” 

-Nauka piosenki „ Psotny deszczyk” 

-Zabawa z motywem wiatru”Skąd wieje”, 

-Praca w grupie nad Jesienną garderobą 

-karty pracy czI s.50-51,57-58 

-Gra „Jesienne zawody” 

-Praca plastyczna „Dmuchawiec” „Wiatrak” 

-Nauka wiersza D. Gellner „Deszcz” 

-Odkrywanie litery o,O z wykorzystaniem rymowanki 

-”W zdrowym ciele zdrowy duch”- odkrywanie zapisu 

cyfrowego liczby 3       

-Wyścigi żaglówek- tworzenie gry 

-wyprawka -karta z literą O- ozdabianie watą oraz s.8 

- Trzy, ile to jest – klocki Nemi 

- zeszyt Supersmyka s.16,17 

 

 

 

 

 

 



25.10-29.10.2021 

 

Wartość: 

Radość 

Kreatywność 

pomoc zwierzętom 

 

 

Jaki plan na jesień mają zwierzęta? 

-Słuchanie opowiadania  „Zapasy wiewiórki”   

-Nauka piosenki „ Jesienna zagadka” 

-Praca na rzecz zwierząt „Przekaska dla zwierząt” 

-zadania w kartach pracy cz.1, s. 59,61,62 ,63 ,64,65 

-Zagadki „O kim mowa?” 

-Dyskusja „Jesienna garderoba” 

-Gra „Jesienne zawody” 

-Praca plastyczna „Jeż” 

-Odkrywanie litery mM- zabawa z zaczarowaną literą 

-Odkrywanie  zapisu cyfrowego liczby 4 

-zeszyt Supersmyka s.18,19,20 

-Cztery, ile to jest- klocki Nemi 

- wyprawka , karta z literą M- ozdabianie skrawkami 

wełny oraz karta z cyfrą 4 oraz k.9 

 

29.10.2021 – Dyniowy Bal, 

w tym dniu mamy na sobie 

coś pomarańczowego 

   

 

 

 

 

 


