
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne Październik 

Tydzień 1: Zaczarowana jesień 

OBSZAR FIZYCZNY 

• uczestniczenie w zabawach ruchowych  

• wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych 

• wykonywanie czynności porządkowych, samoobsługowych 

OBSZAR EMOCJONALNY 

• dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego 

• radzenie sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną 

OBSZAR SPOŁECZNY 

•współpraca z rówieśnikami 

•nawiązywanie relacji rówieśniczych 

•obdarzanie uwagą innych dzieci 

•przestrzeganie zasad w grupie 

OBSZAR POZNAWCZY 

•rozwijanie wrażliwości zmysłowej 

•rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem, wzbogacanie 

wiedzy na temat warzyw i owoców 

•identyfikacja zapisu cyfry 2 

•znajomość znaczenia pojęcia ,,para” 

•przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne 

•zainteresowanie literą ,,m” 

 

Tydzień 2: Jak dobrze być razem 

OBSZAR FIZYCZNY 

• rozwijanie wrażliwości zmysłowej  

• kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni 

• doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

OBSZAR EMOCJONALNY 

• szanowanie emocji swoich i innych 

• rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych 

• nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami 

OBSZAR SPOŁECZNY 

• wskazywanie ważnych wartości 

• wprowadzenie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, 

otwartość 

• uświadomienie, czym jest szacunek, przyjaźń  i dlaczego to jest tak ważny w odniesieniu do 

siebie i innych 

• odczuwanie pozytywnego wpływu innych poprzez pozytywne komunikaty słowne, 

terapeutyczne masażyki 

OBSZAR POZNAWCZY 

• wzbudzenie zainteresowania literami „e”, „E” 

• przeliczanie i wzbudzenie zainteresowania liczbą „3” 

•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 

Tydzień 3: W koronach drzew 

OBSZAR FIZYCZNY 

• uczestniczy w zabawach ruchowych  

• wykonuje podstawowe ćwiczenia gimnastyczne 

• wykonuje czynności porządkowe, samoobsługowe 

• inicjuje zabawy konstrukcyjne 

• wykazuje sprawność ciała i koordynację 

OBSZAR EMOCJONALNY 

• szanuje emocje swoje i innych 

• uwrażliwia się na piękno przyrody 

• dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego 

OBSZAR SPOŁECZNY 

•współpracuje z rówieśnikami 

•nawiązuje relacje rówieśnicze 

•obdarza uwagą inne dzieci 

•przypomina zasady właściwego zachowania się podczas spaceru po parku 

OBSZAR POZNAWCZY 

•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 przy pomocy lupy 

•rozwija wrażliwość zmysłową 

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

•tworzy jesienne opowiadania 

•rozwija pamięć i myślenie 

•interesuje się literą „l”, „L”. 

Tydzień 4: Jesienne kołysanki 

OBSZAR FIZYCZNY 

• wykonywanie różnych form ruchu: równoważnych, rzutnych, z czworakowaniem 

• doskonalenie małej motoryki 

• udział w zabawach konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym 

naturalnych 

OBSZAR EMOCJONALNY 

• panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej 

• określanie zasad fair play 

• dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania, przejawia wobec nich życzliwość i 

troskę 

OBSZAR SPOŁECZNY 

•dostrzeganie wartości współpracy 

•stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy 

•obdarzanie uwagą innych dzieci i osób dorosłych 

•respektowanie praw swoich i innych osób 



OBSZAR POZNAWCZY 

•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 literę/ą „I”, „i” 

•wysłuchiwanie głoski w nagłosie 

 

Piosenka „Deszczowy dzień” 

1. To się jesienią przytrafić może: 

chmury są dzisiaj w kiepskim humorze. 

Liście na drzewach przenika dreszcz, 

co z tego będzie? Oj, chyba deszcz. 

Ref. Pada, pada deszczyk pada 

Kap, kap, kapu kap 

Mokry kasztan z drzewa spada: 

Stuk, puk klap! 

2. Ptakom na drzewach przemokły piórka, 

z dziupli wygląda smutna wiewiórka, 

lisek ogonkiem wyciera nos, 

razem wzdychają: „cóż, taki los…” 

Wiersz „Nasza Pani” 

Nasza Pani umie wszystko: umie nazwy nadać listkom, 

w nazwach kwiatów i motyli też się nigdy nie pomyli. 

Gdy nasadzi kwiatków wiosną, to bądź pewien, że wyrosną. 

A gdy ul opatrzy pszczołom- zaraz pszczołom jest wesoło. 

A kto leczy zbite nosy? Kto zaplata lalkom włosy? 

Kto przykroi im sukienki? Kto najmilsze zna piosenki? 

Kto nam robi wycinanki, malowanki i pisanki? 

Nasza pani! Nasza pani! Nic trudnego nie  ma dla niej.  

A powiastek zna bez liku! Jeszcze więcej niż w „Świerszczyku” 

O roślinach, o zwierzętach- któż by wszystko to spamiętał! 

Więc siedzimy zasłuchani, kiedy mówi nasza pani. 


