
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Październik 

TEMATY KOMPLEKSOWE 

1. Co się zmienia jesienią? (03.10. – 07.10.) 

2. Jak jesienią dbać o zdrowie? (10.10. – 14.10.) 

3. Co mogę robić jesienią? (17.10 – 21.10.) 

4.  Jakie plany na jesień mają zwierzęta (24.10 – 28.10) 

 

● korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, 
rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku; 

● rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, 
zabaw ruchowych); 

● nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej 
osoby w czasie zabawy; 

● „Kodeks przedszkolaka” - utrwalanie zasad obowiązujących w przedszkolu; 

● wdrażanie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych i samodzielnego korzystania z toalety; 

● spożywanie posiłków –  wdrażanie do prawidłowego posługiwania się łyżką, widelcem; 

● wdrażanie do utrzymania porządku wokół siebie, wspólne porządkowanie zabawek w sali; 

● dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi; 

● nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie; 

● nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających 
zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i 

zaginanie papieru); 

● przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach; 

● zachęcenie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne; 

● kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń; 

● rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 

● rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; 

● powtarzanie krótkich rymowanek; 

● uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek; 

● nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu; 

● zachęcenie do stosowania przyjętych reguł zachowania w różnych sytuacjach dnia 

codziennego; 

● uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych; 

● określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu; 

● nazywanie wybranych części ciała; 

● rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała; 

● liczenie palców, przedmiotów itp.; 

● poznawanie oznak jesieni; 

● poznawanie wyglądu liści klonu i kasztanowca; 

● obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, 
zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie; 

● oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu; 

● zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; 

● rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, 
dotyku, smaku, zapachu; 

● zapoznanie z zawodem nauczyciela; 

● zapoznanie z pracą wykonywaną przez lekarza; 

● kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych; 



● wzbogacenie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu; 

● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk 
atmosferycznych np. padającego deszczu; 

● kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu;  

● pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta 
przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); 

 

 

Piosenka Zabawy z wiatrem  (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk) 

1. Wietrzyk psotnik goni chmurki  

  po jesiennym niebie,   

  z drzew złociste listki strąca   

  na mnie i na ciebie. 

Ref.:  Hej, wietrzyku! Hej, psotniku!  

  Baw się razem z nami!   

  Kręć wesoło karuzelą,    

  huśtaj huśtawkami. (bis) 

2. Już kasztany lecą z drzewa,  

  lecą też żołędzie.  

  Śliczny kasztanowy ludzik 

  z nich wieczorem będzie.  

 Ref.: Hej, wietrzyku! Hej, psotniku!... 

 

Wiersz W spiżarni (Iwona Fabiszewska) 

W spiżarni na półkach smakołyki mama trzyma. 

Zjemy je ze smakiem, kiedy przyjdzie zima. 

Pyszne są i zdrowe, doskonale o tym wiemy. 

Za te smakołyki pięknie dziękujemy. 


