
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – Październik 

 

Krąg tematyczny: Zaczarowana jesień (3 – 7.10.2022 r.) 

 

•  rozwijanie wrażliwości zmysłowej 

•  rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem 

•  przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne 

•  zainteresowanie literą ,,t”, ,,T” 

•  klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów 

•  tworzenie i układanie matematycznych rytmów 

•  wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców 

•  wyodrębnianie części jadalnych warzyw 

 

Krąg tematyczny:  Jak dobrze być razem (10 – 14.10.2022 r.) 

 

•  wzbudzenie zainteresowania literami „m”, „M” 

•  uważne słuchanie tekstów literackich i analizowanie ich treści 

•  wyrażanie swojego rozumienia świata w sposób werbalny i niewerbalny 

•  wypowiadanie się na interesujące tematy i/lub budowanie poprawnych wypowiedzi słownych 

•  doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, 

•  rozpoznawanie figur geometrycznych, przeliczanie elementów w zbiorze 

 

Krąg tematyczny:   W koronach drzew (17 – 21.10.2022 r.) 

 

•  rozwija wrażliwość zmysłową 

•  doskonali sprawność grafomotoryczną 

•  dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska charakterystyczne dla jesieni 

•  wzbogaca wiedzę przyrodniczą na temat mieszkańców drzew 

•  prowadzi obserwacje przyrodnicze za pomocą lupy 

•  rozpoznaje wybrane gatunki drzew (liście i ich owoce) 

•  ćwiczy motorykę małą podczas wykonywania prac plastycznych 

•  współtworzy album przyrodniczy 

•  wykonuje proste obliczenia na materiale konkretnym, szacuje „na oko” 

•  tworzy jesienne opowiadania 

•  rozwija pamięć i myślenie 

•  interesuje się literą „e”, „E” 

 

Krąg tematyczny: Jesienne kołysanki (24 – 28.10.2022 r.) 

 

•  poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie     

   wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywiania zwierząt leśnych 

•  doskonalenie analizy i syntezy sylabowej 

•  kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, 

   odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów 

•  eksperymentowanie rytmem i dźwiękiem 

•  wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych 

•  zainteresowanie literą „I”, L” 

•  wysłuchiwanie głoski w nagłosie 

 

Piosenka "Jesienna kołysanka" 

 



Jesień kołysankę śpiewa, 

złote liście lecą z drzewa. 

W norce mała myszka chrapie 

i przez sen się w uszko drapie. 

 

Ref.  Luli laj, luli laj, luli luli laj. 

Luli laj, luli laj, luli luli laj. 

 

2.  Jesień kołysankę śpiewa, 

kasztanowy ludzik ziewa. 

Wskoczył szybko do łóżeczka, 

do łóżeczka z pudełeczka. 

 

Ref.  Luli laj, luli laj, luli, luli, laj. 

Luli laj, luli laj, luli, luli, laj. 

 

3.  Jesień kołysankę śpiewa, 

złote liście lecą z drzewa. 

Jeden liść to jeden sen, 

tak się pięknie kończy dzień. 

 

Ref.  Luli laj, luli laj, luli, luli, laj. 

Luli laj, luli laj, luli, luli, laj. 

 

 

Wiersz ,,Bukieciki” L. Krzemieniecka 

Posypały sie listeczki dookoła. 

To już jesień te listeczki 

z wiatrem woła: 

 

Opadnijcie moje złote i czerwone, 

jestem Jesień, przyszłam tutaj 

w wasza stronę. 

 

Lecą listki, lecą z klonu i z kasztana, 

będą z listków  bukieciki 

złote dla nas. 

 

Nazbieramy, nastawiamy na stoliku 

tych jesiennych, tych pachnących 

bukiecików. 

 

 


