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1. W NASZEJ GRUPIE: 

 

W tym miesiącu realizujemy 2 bloki tematyczne w których tematem przewodnim i wyjściowym 

do zabaw z zakresu matematyki, zabaw badawczych, plastyczno-technicznych i muzycznych czy 

spotkań z literaturą będzie nowa pora roku czyli jesień: 

 „Jesień – znakomity malarz”   

 „Zwierzęta jesienią” 

 

Planujemy również wyjście do biblioteki gminnej w Piotrkowie Kujawskim oraz pasowanie na 

czytelnika i jeśli pogoda dopisze wycieczkę do pobliskiego do lasu w Świeszu, by zaobserwować 

piękno jesiennej przyrody. W ramach realizacji projektu ogólnopolskiego do którego 

przystąpiliśmy zamierzamy zrealizować 2 zadania: nauczyć się śpiewać piosenkę pod tym 

samym tytułem i zasadzić drzewko dla Polski i naszego regionu. 

  
 

 

 

 

 

 

 



Słowa wierszyków i piosenek do utrwalenia w domu 

 

       

 

                                                    „Muchomorek” – wierszyk             

 

Wyrósł w lesie muchomorek,  

co kapelusz ma we wzorek, 

 gdy się muchy dowiedziały 

 to szybciutko przyleciały. 

 Muchomorze nasz wybierz jedną w nas. 

 

 

 

 

 

Piosenka pt: „Tańcowała jesień”  

 

I. Tańcowała jesień 

W lesie zamaszyście. 

Żółte rude i brązowe 

Z drzew zrywała liście. 

Ref. Tańcowała jesień, 

Kolorowa jesień. 

II. Postrącała w parku 

Żołędzie, kasztany, 

Rozrzuciła na trawniku 

Liśćmi przysypanym. 

Ref. Tańcowała jesień, 

Kolorowa jesień. 

III. Tańcowała jesień 

W sadzie, razem z deszczem. 

Jabłek, gruszek nazrywała, 

Lecz jej mało jeszcze. 

Ref. Tańcowała jesień, 

Kolorowa jesień. 

 

 

 

 

 

 

2. PRZYPOMINAMY !!! 

W ramach ustaleń podczas zebrania grupowego mając urodziny dzieci mogą przynosić cukierki 

jako poczęstunek, ale z wyprzedzeniem w celu odbycia przez słodycze kwarantanny. Tego dnia 

szanowny jubilat może ubrać się strój dowolny (ulubione przebranie z bajki, superbohatera lub 

strój odświętny).  

 



                      

                           
 

 

ZABAWY EDUKACYJNE  

 

 

Przygotowanie dzieci najmłodszych do podjęcia nauki czytania i pisania. 

Od najwcześniejszych lat należy dziecko uczyć właściwego posługiwania się przyborami do 

rysowania i pisania. W związku z tym konieczne jest zwrócenie uwagi na prawidłowy sposób 

trzymania przez dziecko kredki czy ołówka . 

Dziecko powinno trzymać ołówek w trzech palcach , pomiędzy kciukiem i lekko zgiętym palcem 

wskazującym , opierając go na palcu środkowym ( nadmierne napięcie powoduje łamanie grafitu, 

dziurawienie kartki , a zbyt słabe sprawia , że rysunek jest ledwie widoczny). Przygotowując 

dzieci do nauki pisania  w domu należy ćwiczyć z nimi kreślenie linii we właściwym kierunku : 

 

- linie pionowe – z góry w dół 

- linie poziome – od strony lewej do prawej 

- koła – w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 

- kolorowanie obrazków i poprawianie ilustracji po kropkach; 

Inne zabawy o charakterze ogólnorozwojowym: 

- orientacja w schemacie ciała: daj lewą rękę, tupnij prawą nogą itp., 

- układanie z klocków,  

- układanie według wzoru z korków, kapsli, pestek, szyszek, kasztanów, pestek itd.,  

- układanie postaci ludzi i zwierząt z mozaiki geometrycznej,  

- układanie z kolorowych paseczków papieru – płotek, drabina,  

- układanie z tasiemki kwadratu, prostokąta, trójkąta oraz zapełnianie ich wnętrza,  

- układanie ze sznurka – ozdabianie kwiatów, zwijanie w kulki; 

- wykonywanie korali np. z makaronu rurki, 

      Wycinanie rozwija koordynację ruchów rąk, wzroku i ręki, współpracę palców. Należy 

najpierw pokazać dziecku sposób trzymania nożyczek oraz proces cięcia, a potem przećwiczyć z 

dzieckiem: 

- po linii prostej – paseczki, dróżki, wstążeczki, trawa,  

- bez linii narysowanej (na zasadzie linii równoległej do brzegu papieru),  

- wycinanie pasków papieru jednakowej szerokości (miejsce cięcia zaznaczone kropkami). 

 

 

 Opracowane przez M. Gregor na podstawie źródeł 

internetowych 

 

    

 


