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Tydzień I – Dary jesieni
Rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw;
Posługiwanie się określeniami: twardy, miękki;
Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat grzybów;
Usprawnianie motoryki małej poprzez zabawę z plasteliną;
Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych oraz ich owoców;
Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego;
Rozwijanie kreatywności;
Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez tworzenie i kontynuowanie prostych
rytmów ruchowych, słuchowych i graficznych;
Usprawnianie motoryki małej poprzez naklejanie drobnych elementów;

Tydzień II – Dbamy o zdrowie
Poszerzanie słownika dzieci na podstawie pojęć nadrzędnych;
Rozumienie znaczenia wyrażenia: zdrowe odżywianie się;
Zapoznanie dzieci z praca lekarza pediatry;
Kształtowanie właściwego zachowania podczas wizyty u lekarza;
Zachęcanie dzieci do przełamywania lęku przed wizytą w gabinecie lekarskim;
Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
Rozpoznawanie i podawanie nazw części garderoby;
Klasyfikacja ubrań;
Podnoszenie kompetencji matematycznych poprzez kształtowanie rozumienia liczby w
aspekcie kardynalnym;
Określanie ile jest elementów;
Rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia człowieka;
Poznanie znaczenia ruchu dla zdrowia;

Tydzień III – Jesienią w parku i w lesie
Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie ich z aktualna pora roku;
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
Liczenie w dostępnym zakresie;
Porównanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych;
Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
Zapoznanie z wyglądem i nazwami różnych orzechów;
Poznanie zwyczajów zwierząt szykujących się do zimy;
Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią przebarwianie się liści i ich
opadanie);
Tworzenie obrazu do muzyki;

Tydzień IV – Zabawy na jesienne wieczory
Nabywanie odwagi w malowaniu ręką;
Utrwalane nawyków higienicznych i
porządkowych;
Doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez
zabawę przy muzyce, kształtowanie słuchu i
poczucia rytmu;
Wdrażanie do umiejętnego korzystania z
plasteliny, doskonalenie sprawności manualnej;
Próby odgrywania różnych scen z życia za pomocą kukiełek (inicjowanie zabaw teatralnych);
Nabywanie umiejętności rzucania i łapania piłki.

Październikowa piosenki i wierszyki
„Jedzie pociąg, a w pociągu dzieci”
Jedzie pociąg, jedzie pociąg,
a w pociągu dzieci.
Jadą, jadą na wycieczkę,
słonko jasno świeci.
Pierwszy wagon: hop
Drugi wagon: tup, tup
Trzeci wagon: klap, klap, klap
Pociąg jedzie w świat. x2

„Jestem duży”
Jestem duży, byłem mały.
Wróżki mnie zaczarowały.
Jakie wróżki?
Dobre wróżki!
Uśmiechnąłem się do wróżki.
I urosły moje nóżki,
I urosły moje ręce.
Włosów też mam chyba więcej!
Patrzcie! Jak urosłem cały!
Chociaż byłem taki mały!

Ważne wydarzenia:
01.10. – Dzień muzyki
14.10. - Dzień Edukacji Narodowej
19.10. - Dzień Chleba
25.10. – Święto Dyni

