
PLAN – PRACY WYCHOWAWCZEJ 

NA MIESIĄC –PAŹDZIERNIK - 2021 R  

W GRUPIE ŻABKI 

 
 
 
 

I .Jesienna przyroda 

 
CELE ZAJĘĆ:  

• rozbudzanie zainteresowania 

światem przyrody, życiem  

i zwyczajami zwierząt;  

• zapoznanie z literami l, L, kształtowanie umiejętności analizy oraz syntezy 

sylabowej i głoskowej;  

• wprowadzenie cyfry 1; 

• wzbogacanie wiedzy na temat sposobu przygotowania się leśnych zwierząt 

do zimy, budzenie wrażliwości na piękno przyrody; 

• pogłębianie wiadomości nt. zwierząt żyjących w polskich lasach, 

kształtowanie postaw proekologicznych; 

• zapoznanie ze sposobem przygotowania do zimy i przetrwania zimy przez 

owady, kształtowanie zainteresowań życiem i zwyczajami owadów. 
 

 

II . Koszyk Pani Jesieni 
 

CELE ZAJĘĆ: 

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania  

i podawania nazw krajowych warzyw  

i owoców; 

• zapoznanie z literami t, T;  

• kształtowanie umiejętności dokonywania 

analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, 

czerpanie radości z samodzielnego 

odczytywania sylab i krótkich wyrazów; 

• doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg 2 cech;  

• kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania; ćwiczenie dodawania i 

odejmowania na zbiorach zastępczych – liczmanach;  

• zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych, rozumienie 

homonimów;  

• poznanie sposobu wykorzystania materiału przyrodniczego w pracach 

plastycznych i zabawie      



III. Skarby jesieni 
 

CELE ZAJĘĆ:   

• poznanie sposobu przechowywania 

żywności przez okres zimowy oraz 

nazw miejsc, w których przechowuje 

się zapasy (spiżarnia, piwnica);  

• rozumienie znaczenia robienia zapasów 

i ich przechowywania przez zimę;  

• zapoznanie z literami i, I;  

• poznanie sposobu przechowywania 

warzyw w okresie zimowym (mrożenie);  

• wprowadzenie cyfry 2, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania, 

odszukiwanie nowo poznanej cyfry w życiu codziennym;  

• rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i 

samopoczucia;  

• rozwijanie samodzielności podczas pracy, zachowanie bezpieczeństwa 

podczas zajęć kulinarnych; 

• doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, ćwiczenia 

rytmiczne.  

 

 

IV . Moje hobby  

CELE ZAJĘĆ : 

• rozwijanie umiejętności swobodnego 

wypowiadania się na określony temat, 

poszerzanie słownictwa czynnego 

dzieci;  

• poznanie liter e, E;  

• kształtowanie umiejętności 

dokonywania analizy i syntezy 

sylabowej oraz głoskowej, czerpanie 

radości z samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów; 

• wprowadzenie cyfry 3, doskonalenie umiejętności przeliczania;  

• rozbudzanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, rozwijanie 

wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych; 

• uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody; 

• ćwiczenia wyrabiające słuch wysokościowy, rozwijanie umiejętności 

rytmicznych i wokalnych dzieci oraz ich słuchu muzycznego. 

                                               
        


