
 

 

    Grupa I „Pszczółki” - dzieci trzyletnie 

 

O CZYM SIĘ UCZYMY  W PAŹDZIERNIKU? 

„Idzie jesień plony niesie, jesień kolorowa…” 

W miesiącu październiku obserwujemy najbardziej kolorową porę roku 

jaką jest jesień. Uczymy się rozpoznawania jesiennych barw, darów lasu, sadu  

i ogrodu, zwyczajów zwierząt itp.  Poznajemy smaki i zapachy jesieni. Jeśli 

pogoda pozwoli pojedziemy na nasza pierwsza autokarową wycieczkę do lasu  

w miejscowości Świesz. Będziemy realizować też dwa zadania z naszego projektu 

edukacyjnego; „Z darami natury świat nie jest ponury…” tzn. „Kasztanowy zawrót 

głowy” (czyli ludziki z darów jesieni) i „Pan patyk” (praca inspirowana patykiem). 

 

 

 

 

„Oto  ja…” 

Uczymy się o swoim ciele, rozpoznajemy  i nazywamy części ciała,  zasady 

zdrowego odżywiania i higienicznego trybu życia. Uczymy się mycia i wycierania 

rączek, przebierania się na spacery, zdejmowania i zakładania bucików. 

Samodzielność jest dla nas bardzo ważna, bo gdy radzimy sobie sami jest nam 

łatwiej i czujemy się pewnie w przedszkolu. Poznajemy, jak ważne w codziennym 

życiu są tzw. „zaczarowane słowa” – proszę, dziękuję, przepraszam, dzień doby, 

do widzenia. 

 

 



PAŹDZIERNIKOWE WIERSZYKI, PIOSENKI  I ZABAWY 

„Za co lubimy jesień?” - wierszyk 

Za co lubimy jesień? 

Za słodkie jeżyny w lesie,  

jarzębin czerwonych kiście,  

żołędzie, szyszki, kasztany,  

za rdzawe i złote liście. 

„Jesienny walczyk” - piosenka 

      W sadach jabłka malowane i pachnące gruszki,  

Już do sadu przyleciały małe jemiołuszki. 

Ref. Wieje wietrzyk raz, dwa, trzy, jesienny walczyk 2x  

Dzikie gęsi wielkim kluczem lato zamykają, 

gubią w locie szare piórka i głośno gęgają. 

Ref. Wieje wietrzyk raz, dwa, trzy, jesienny walczyk 2x  

W lesie rosną borowiki, kurki i maślaki, 

Z parku liście kolorowe niosą przedszkolaki. 

Ref. Wieje wietrzyk raz, dwa, trzy, jesienny walczyk 2x  

 

 „Jestem sobie przedszkolaczek” - piosenka 

Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę, 

na bębenku marsza gram, ram tam tam, ram tam tam. 

 

Mamy tu zabawek wiele, razem bawić się weselej, 

bo kolegów dobrych mam, ram tam tam, ram tam tam. 

 

Mamy klocki, kredki, farby, to są nasze wspólne skarby, 

bardzo dobrze tutaj nam, ram tam tam, ram tam tam. 

 

„Cebulka”  - zabawa przy muzyce. 

Cebulka, cebulka okrągła jak kulka,  

buraczka wołała, potańcować chciała. 

Buraczek, buraczek, miał czerwony fraczek,  

z cebulka tańcował nóżek nie żałował.  

 



DZIECKO W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ 

Dziecko musi mieć kolegów - znajomość z nimi dostarczy mu wiele radości. 

Dajmy dziecku dobry przykład - Już od urodzenia możemy przygotowywać 

grunt do tego, aby pozycja dziecka  w grupie była jak najlepsza. Istnieje coś 

takiego jak nasze życie towarzyskie. Zabieramy, więc dziecko w rozmaite 

miejsca, pozwalamy mu poznawać różne dzieci i podtrzymywać z nimi kontakt. 

Wklejamy do albumu nie tylko zdjęcia dziecka, ale także jego (i naszych) kolegów 

z kolejnych etapów rozwoju-przygotowujemy mu dobry start do życia  w grupie.  

 

Nie chronić, nie izolować - Czasem kontakty dziecka z kolegami nie układają się 

najlepiej. Wówczas wielkim błędem jest odizolowanie go od wszystkich 

rówieśników - skazanie na dorosłych    z najbliższej rodziny, którzy otaczają go 

zachwytem i nadmiarem uznania. Można zmienić klasę, grupę, ale nie wolno 

pozbawić dziecka kontaktu z rówieśnikami. Nawet szereg nieudanych znajomości 

nie zwalnia nas od zorganizowania dziecku następnych. Dziecko koniecznie musi 

mieć swoich kolegów. I to własnych. Dzieci naszych znajomych to za mało. 

Brat albo siostra to za mało - Rodzeństwo nie zastąpi kolegów. Dzieci 

przebywające stale tylko z rodzeństwem lub w kręgu rodziny mają poważne 

trudności z funkcjonowaniem w nowej grupie. Myślenie:,, przecież są we dwóch, 

więc już koledzy im niepotrzebni’’- może wyrządzić poważne szkody. W grupie 

rodzinnej dziecko ma jedną narzuconą rolę   i dlatego ważne jest, aby poznało też 

inne układy i siebie w innych rolach. Jeśli w swojej klasie, grupie dziecko nie jest 

lubiane, to spójrzmy prawdzie w oczy: czeka je ciężka praca, zanim to się zmieni.  

Dziecku nie pomoże wiedza, że my je kochamy. Dlatego w razie 

zaobserwowania lub zgłoszenia przez dziecko najmniejszych oznak odrzucenia 

- działajmy natychmiast. 

Co zrobić, gdy grupa nie akceptuje naszego dziecka? 

 rozmawiać o tym; 

 dobrać lekturę i filmy o tematyce związanej z problemami dziecka; 

 stworzyć mu dodatkowe środowisko; 

 pomóc podtrzymywać i zawierać znajomości; 

 zgłosić się do psychologa ( zawsze pierwsza wizyta, bez dziecka); 

 dodawać dziecku pewności siebie. 

 



Jak nauczyć dziecko bycia lubianym? 

 dawać dobry przykład- mieć przyjaciół, cenić ich, kontaktować się  

z różnymi ludźmi; 

 skłaniać do wcielania się w różne role    w rodzinie  

( przywódcy, organizatora, wykonawcy); 

 nauczyć je okazywać emocje w sposób przyjęty w naszej kulturze; 

 zorganizować mu udział w zajęciach, które szczególnie mu się spodobały. 

 

 


