
PAŹDZIERNIK

Krąg tematyczny: Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody.

• Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych.

• Kształtowanie intuicji matematycznych.

• Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów.
26. Garnek 
warzyw pełen

I.
• „Co to za warzywo?” – zorganizowanie 
ekspozycji warzyw w kąciku przyrody, 
rozpoznawanie i nazywanie okazów, 
rozmowa o kolorach i kształtach
• „Pomidory i ogórki” – zabawa 
orientacyjno-porządkowa
II.
• „Na straganie” – uważne wysłuchanie 
wiersza J. Brzechwy , wskazywanie podczas 
czytania dzieci, które pokazują występujące 
w wierszu warzywa
• „Burak i cebula” – nauka piosenki
III.
• „Koszyk z warzywami” – porównanie 
naturalnych okazów warzyw z fotografiami

– rozpoznaje i nazywa warzywa

– czerpie radość z zabaw ruchowych

– uważnie słucha i wyodrębnia
bohaterów wiersza

– uczy się piosenki o warzywach

– dostrzega różnice i podobieństwo

dostępne warzywa, worek

szarfy w kolorach 
czerwonym i zielonym, 
tamburyn

warzywa występujące w 
treści wiersza, stolik

CD Piosenki – „Burak i 
cebula” (nr 9)

 okazy naturalne warzyw 
znajdujących się na 
ilustracjach

IV.18, IV.12

I.5

IV.5, IV.6

IV.7

IV.12, IV.9, IV.13

27. Wąsate 
ogórki

I.
• „Szatkujemy kapustę” – zabawa 
naśladowcza
II.
• „Zielony jak ogórek” – ćwiczenia 

– naśladuje czynności domowe
IV.1



sprawności manualnej

III.
• „Burak i cebula” – utrwalenie piosenki, 
zabawa taneczna przy piosence
• „Ugniatamy kapustę” – zabawa 
naśladowcza

–koloruje obrazek

– utrwala słowa i melodię piosenki
– poznaje proste kroki taneczne

– naśladuje czynności domowe

kolorowanka, kredki

CD Piosenki cz. 1 – „Burak 
i cebula” (nr 9)

woreczki gimnastyczne

z3

IV.7

IV.1

28. Raz
na pomidorowo

I.
• „W keczupolandii” – burza mózgów na 
temat: co by było, gdyby na świecie nie było 
keczupu, wypowiedzi dzieci na temat tej 
popularnej przyprawy, jej składu, 
przykładów spożywania
• „W ogrodzie” – opowieść ruchowa
II.
• „W koszyku ogrodniczki” – zabawa 
dydaktyczna, porównywanie wielkości 
pomidorów, właściwe użycie określeń 
„mały” i „duży”
• „Burak i cebula” – utrwalenie zabawy 
tanecznej
III.
• „Czerwone pomidorki” – zabawa 
rytmiczno-ruchowa

– zabiera głos w rozmowie na bliski mu 
temat

– naśladuje ruchy pracy w ogrodzie

– słucha, patrzy uważnie, określa 
wielkość przedmiotów za pomocą 
określeń „mały”, „duży”, „mniejszy”, 
„większy”
– zna proste kroki taneczne

– maszeruje do rytmu i uczy się prostej 
rymowanki

 ilustracje różnych potraw, 

sylwety pomidorów w 
dwóch rozmiarach, , białe 
kartki A4, kosz, tablica

CD Piosenki cz. 1 – „Burak 
i cebula” (nr 9)

zielony kapelusz z papieru, 
szarfy

IV.5, IV.6, III.8, III.9

IV.1

IV.12

IV.7

IV.7, I.5

29. Dzień 
ziemniaka

I.
• „Kartofelki i ziemniaczki” – prezentacja 
warzywa, wyglądu, zapachu, przekroju 
• „Co można zrobić z ziemniaka?” – burza 
mózgów, szukanie odpowiedzi na pytanie

II.
• „Ziemniaczane grzybki” – ozdabianie 
ziemniaków, tworzenie z nich fantastycznych

– uważnie ogląda i słucha

– zabiera głos w rozmowie na bliski 
mu temat

– tworzy grzyba z ziemniaka

worek z ziemniakami, 
pietruszka
publikacje o tematyce 
kulinarnej (książki, gazety, 
obrazki przedstawiające 
potrawy z ziemniaków
 
ziemniaki, wykałaczki, 

IV.18, z3

IV.2, IV.6, III.8, III.9

IV.11



grzybów

III.
• „Ziemniaki w roli głównej” – tworzenie 
listy potraw z ziemniaków na podstawie 
obrazków z publikacji kulinarnych oraz 
gotowych produktów
• „Grzechotki” – prezentacja grzechotek 
(drewienek), zapoznanie z brzmieniem i 
sposobem gry na instrumencie

– wie, jakie potrawy przygotowuje się z 
ziemniaków

– poznaje brzmienie i wygląd 
grzechotek

korzeń pietruszki, styropian,
farby

ilustrowane publikacje 
kulinarne, pyzy, kopytka, 
kluski śląskie, frytki, mąka 
ziemniaczana, placki, tablica
lub arkusz szarego papieru, 
flamaster 

grzechotki 

IV.12, IV.9

IV.7

30. Pochód 
warzyw

I.
• „Kiszenie kapusty” – zabawa naśladowcza 
• „Warzywne domino” – oglądanie i 
układanie kart z „Wycinanek-składanek”

II.
• „Pochód warzyw” – prezentacja siebie w 
roli warzywa (jestem…, mam kolor…, 
smak…) – podsumowanie wiadomości o 
warzywach
III.
• „Buraczek i cebulka” – zabawa ruchowa 
w parach przy piosence 
• „Sałatka jarzynowa” – zabawa 
muzyczno-ruchowa 
• „Pierzemy fartuszek” – zabawa 
naśladowcza

– naśladuje różne czynności domowe 
– wykorzystuje w zabawie karty domino

– wymienia znane mu cechy warzywa

– tańczy w kole ze śpiewem 

– ilustruje ruchem utwór muzyczny 

– bierze udział w zabawie

„Wycinanki-składanki” – 
Warzywne domino

CD Utwory – „Cha-cha-
cha” (nr 66), szarfy lub szara
taśma klejąca lub sznurki; 
sylwety warzyw

CD Piosenki cz. 1 – „Burak 
i cebula” (nr 9)
Grzechotki

IV.1
IV.12

IV.18, IV.2

IV.7 

IV.7

IV.1

Krąg tematyczny: Mieszkańcy lasu

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:



• Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka.

• Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.

• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

• Rozbudzanie poczucia estetyki.
36. Kto
w lesie
mieszka?

I.
• „Wróbelki” – zabawa naśladowcza przy 
muzyce
• „Co rośnie w lesie?” – przegląd gatunków 
drzew popularnych w naszych lasach (sosna, 
brzoza, dąb) z wykorzystaniem sylwet drzew
II.
• „Kogo spotkamy w jesiennym lesie?” – 
oglądanie ilustracji z „Książki”, odszukanie 
zwierząt leśnych, rozpoznawanie ich i 
nazywanie; omówienie wyglądu lasu w 
szacie jesiennej i symptomów zbliżającej się 
zimy
• „Leśni mieszkańcy” – rozpoznawanie i 
nazywanie mieszkańców lasu na karcie pracy

III.
• „Kto to taki?" – słuchanie wierszy J. 
Brzechwy o leśnych zwierzętach, odszukanie
ich na ilustracji, omówienie, do jakich innych
znanych dzieciom zwierząt są podobne, 
naśladowanie ich sposobu poruszania się na 
czworakach

– naśladuje zachowanie zwierząt

– poznaje drzewa rosnące w lasach

– zna leśne zwierzęta, umie je nazwać

– rozpoznaje ilustrację lasu
– wie, gdzie mieszkają wybrane 
zwierzęta

– ćwiczy koncentrację
– słucha z uwagą tekstów literackich
– wie, jak poruszają się zwierzęta

CD Utwory – „Wróbelek” 
T. Łomowej (nr 6)
sylwety drzew, albumy 
przyrodnicze

„Książka” s. 18–19, albumy 
przyrodnicze

„Karty pracy” – karta 12., 
kredki

„Książka” s. 18–19

IV.1

IV.18

IV.18

IV.18

IV.5, IV.6, I.5

37. Lisia 
rodzina

I.
• „Chodzi lisek koło drogi” – popularna 
zabawa ze śpiewem 
• „Rudzielec” – oglądanie ilustracji 
przedstawiających lisy, rozmowa na temat 
ich wyglądu, słuchanie ciekawostek o życiu 

– bierze aktywny udział w zabawach 
muzyczno-ruchowych 
– wie, jak wygląda lis 
– poznaje zwyczaje lisa

żołądź

plansze i albumy 
przyrodnicze z lisami, 
rysunki: księżyca, ptaka, 

IV.7

IV.18, IV.9



lisa
II.
• „Rudy jak lis” – doświadczenia z farbami, 
mieszanie kolorów podstawowych 
(czerwony, żółty) w celu uzyskania koloru 
pochodnego – pomarańczowego 
III.
• „Skradamy się do lisiej norki” – zabawa z 
czworakowaniem i wspinaniem się na palce 
• „Chodzi lisek koło drogi” – zabawa 
rytmiczna

– rozpoznaje i nazywa barwy 
podstawowe 
– miesza farby i zyskuje nowe barwy

– zgodnie bawi się z dziećmi 

– mówi rytmicznie tekst wiersza

owada i owoców, dużego 
nosa i ucha, pływaka, nory 
królika, mikrofon

farby (czerwona, żółta, 
niebieska), pędzle, kartony

obręcze 

IV.8, IV.13

I.5

IV.5

38. Jeżyk Jerzy
igły jeży

I.
• „Kłująca kuleczka” – oglądanie ilustracji 
przedstawiających jeża, słuchanie 
ciekawostek o życiu jeża 
• „Jeże na spacerze” – zabawa naśladowcza
II.
• „Jeż” – słuchanie wiersza H. 
Zdzitowieckiej, analiza treści utworu podczas
rozmowy kierowanej
• „Jeżyk z liściem” – wykonanie 
papierowego jeża z „Wycinanek-składanek”, 
rozwijanie umiejętności manualnych
III.
• „Jeżyk i liście” – nauka piosenki

• „Siup! pod listek" – zabawa naśladowcza 
przy piosence 
• „Leśne odgłosy” – zabawa ortofoniczna, 
ćwiczenie mięśni narządów mowy na 
prostych wyrazach: „tup”, „szur”, „szast”

– poznaje jeża i jego zwyczaje 

– wie, jak zachowują się jeże

– z uwagą słucha utworu literackiego

– wykonuje jeża z papieru

– uczy się słów i melodii piosenki 
– bawi się przy piosence 

– ćwiczy oddech i wymowę

plansze, albumy 
przyrodnicze z jeżami, 
gliniany jeż, kartonowe 
pudełko

grzechotka 

H. Zdzitowiecka „Jeż", 
papierowy jeż

„Wycinanki-składanki" – 
Jeżyk z liściem, kredki

CD Piosenki cz. 1 – „Jeżyk i
liście” (nr 11)
CD Piosenki cz. 1 – „Jeżyk i
liście” (nr 11) 
sylwety jeża, wiewiórki, 

IV.18

IV.1

IV.5, IV.6

IV.11

IV.7

IV.7

IV.2



liści
39. Wiewiórka 
mała orzechy 
zbierała…

I.
• „Ruda wiewiórka” – oglądanie ilustracji 
przedstawiających wiewiórki, rozmowa 
na temat ich wyglądu i jesiennego zwyczaju 
gromadzenia zapasów na zimę
• „Małe wiewiórki” – zabawa z 
podskakiwaniem
II.
• „Spiżarnia wiewiórki” – zabawa 
dydaktyczna z liczeniem
• „Wiewiórka” – słuchanie miniatury 
fortepianowej, zabawa naśladowcza przy 
muzyce
III.
• „Droga do dziupli” – zabawa tropiąca 
po strzałkach 
• „Orzeszki” – ćwiczenia oddechowe, 
dmuchanie na łupiny po orzeszkach

– poznaje wiewiórkę i jej zwyczaje 

– podskakuje w zabawie

– sprawnie liczy w dostępnym zakresie

– uważnie słucha utworu 
instrumentalnego

– potrafi odczytać informację graficzną 
– ćwiczy oddech

plansze i albumy 
przyrodnicze
z wiewiórkami, obrazek z 
wiewiórką, karteczki z 
ciekawostkami

pacynka wiewiórki

kasztany – liczmany, 
obręcze, pacynka wiewiórki
CD Utwory – „Wiewiórka” 
T. Łomowej (nr 16), obręcze

kartoniki ze strzałkami, 
kasztany, orzechy, żołędzie 
łupiny orzecha

IV.18

I.5

IV.15

IV.7

IV.9

IV.2

40. 
Grzybobranie

I.
• „Grzybki” – zabawa ruchowo-naśladowcza 
z krążkami
• „Leśne kapelusze” – oglądanie atlasów i 
obrazków przedstawiających grzyby, 
oglądanie pieczarki jako przedstawiciela 
grzybów, zwrócenie uwagi na budowę
II.
• „Leśna polana” – rytmiczne kreślenie 
kresek z dołu do góry, rysowanie jesiennej 
trawy na arkuszach szarego papieru, 
umieszczanie na niej grzybków 
uformowanych techniką origami płaskiego z 
koła i dwóch kółek

– wie, gdzie rosną grzyby

– wie, jak wyglądają wybrane grzyby
jadalne i trujące

– ćwiczy motorykę ręki
– tworzy estetyczne prace plastyczne
– zgina papier

sześć skakanek, krążki

atlasy grzybów, ilustracje, 
pieczarki,
sylwety lub sztuczne okazy 
grzybów,
koszyk, tace

szary papier, pastele olejne, 
kółka origami, klej

I.5

IV.18, IV.9

I.7, IV.8



• „Jeżyk i liście” – nauka zwrotek piosenki

III.
• „Nasz jesienny, senny las” – umieszczenie 
wszystkich wykonanych w tygodniu prac 
plastycznych (jeże, liski) na arkuszach z 
narysowaną trawą, stworzenie jednej, 
wspólnej pracy
• „Jeże” – zabawa ruchowa z 
czworakowaniem

– melodyjnie śpiewa piosenkę

– jest współtwórcą wspólnej pracy

– bezpiecznie uczestniczy w zabawach 
ruchowych

CD Piosenki cz. 1 – „Jeżyk i
liście” (nr 11)

wcześniej wykonane jeże i 
liście, klej

marakasy

IV.7

IV.11, z9

I.5

Krąg tematyczny: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców – sadem.

• Kojarzenie owoców z drzewami, na których rosną.

• Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców.

Temat dnia Działania dzieci Przewidywane osiągnięcia Środki dydaktyczne Realizowane obszary podstawy
programowej

21. Gdzie rosną
jabłka?

I.
• „Nasz sad” – wspólne urządzanie wystawy 
owoców w kąciku przyrody, oglądanie i 
nazywanie owoców przyniesionych przez 
dzieci
• „Owocowy koszyk” – nauka stów i melodii 
piosenki
II.
• „Jabłonie i grusze” – praca z obrazkiem, 
przyporządkowywanie owoców do 
drzew/krzewów, na których urosły, nauka 

– rozpoznaje i nazywa owoce

– uczy się piosenki

– poznaje nazwy drzew owocowych
– potrafi przyporządkować owoce
do odpowiedniego drzewa

stolik, różne owoce

CD Muzyczny wrzesień w 
przedszkolu – „Owocowy 
koszyk” , owoce z piosenki

ilustracje sadu oraz ludzi w 
czasie pracy w sadzie, 

IV.18, II.11

IV.7

IV.18, IV.12



nazw drzew owocowych, oglądanie 
obrazków przedstawiających sad i ludzi 
zbierających owoce
III.
• „Owocki” – formowanie z plasteliny 
kształtów w różnej wielkości, nauka 
formowania kulki

– ćwiczy motorykę dłoni
– śpiewa piosenkę o owocach

obrazki owoców rosnących 
w sadzie, tablica 
magnetyczna, magnesy

plastelina w różnych 
kolorach, CD – „Owocowy 
koszyk” (nr 7), miseczka lub
koszyczek

 
I.7

22. Kto lubi 
szarlotkę?

I.
• „Mało nas do pieczenia ciasta” – zabawa 
ruchowa w kole ze śpiewem
• „Gorące ciasto” – ćwiczenia oddechowe, 
dmuchanie na waciki kosmetyczne jak na 
kawałki gorącego ciasta
II.
• „Przedszkolna szarlotka” – oglądanie i 
różnych potraw z jabłek: tartych, 
gotowanych, duszonych, kompotu 
jabłkowego i soku 
III.
• „Nakrywamy stół do podwieczorku” – 
zabawa dydaktyczna 

• „Owocowy koszyk” – utrwalenie piosenki, 
zabawa rytmiczna

– łączy ruch ze śpiewem

– doskonali sprawność aparatu 
artykulacyjnego

– zna wiele potraw z jabłek

– wie, czym należy nakryć stół do 
podwieczorku 

– utrwala słowa i melodię piosenki

waciki kosmetyczne

jabłka w wielu postaciach, 
zastawa stołowa, serwetki

talerzyki, kubeczki, 
łyżeczki, 

CD Piosenki „Muzyczny 
wrzesień w przedszkolu”  – 
„Owocowy koszyk” 

IV.7

IV.2

z3

I.3

IV.7
23. Małe 
czerwone 
jabłuszko

I.
• „Małe okrągłe jabłuszko” – oglądanie 
okazów różnych owoców (jabłek, śliwek, 

– wie, jak wygląda jabłko 
– odróżnia je od innych owoców 

różne rodzaje owoców (w 
tym jabłka), szarfy w dwóch

IV.18, z3



pomarańczy), wyszukiwanie i rozpoznawanie
wśród nich jabłka 
• „Turlaj jabłko!” – zabawa ruchowa z piłką
II.
• „Entliczek-pentliczek” – wysłuchanie 
wiersza, rozmowa na temat przygód 
bohatera, utrwalenie rodzajów potraw z 
jabłek

• „Jabłko z robaczkiem” – składanie sylwety 
jabłka z „Wycinanek-składanek"

III.
• „Hop! Do koszyka” – zabawa ruchowa

– jest wyczulone na doznania 
wielozmysłowe 
– toczy piłkę

– uważnie słucha utworu literackiego 
i wyodrębnia bohatera oraz wszystkie 
istotne elementy

– doskonali sprawność motoryczną dłoni

– odpowiednio reaguje na przerwę 
w muzyce

kolorach

piłki (małe), tamburyn, 
klawesy

J. Brzechwa „Entliczek-
pentliczek”, teatrzyk 
dziecięcy z kurtyną; sylwety
jabłka z robaczkiem, 
robaczka; ilustracje: jabłek, 
zupy jabłkowej, knedli, 
duszonych jabłek oraz 
pieczonych, szarlotki, 
kompotu 
„Wycinanki--składanki” – 
Jabłko z robaczkiem, klej, 
CD Utwory – „Marsz” S. 
Prokofiewa (nr 35), 
czerwone i zielone kartki, 
klej

CD Utwory – Muzyka do 
marszu, biegu i podskoków 
(nr 7, 8, 9), koła hula-hoop

I.5

IV.3, IV.5, IV.6

IV.11

I.5

24. Słodkie, 
słodsze, 
najsłodsze

I.
• „Słodkie małe przyjemności” – oglądanie i 
degustacja różnych owoców, próba 
określania smaku, kształtu, zapachu, koloru
• „Zbieramy jabłka" – zabawa naśladowcza
ze wspinaniem się na palce oraz
schylaniem 
II.

– usprawnia narządy mowy podczas 
gryzienia i żucia twardych pokarmów

– naśladuje ruchy wspinania się i 
pochylania

taca, nóż, różne gatunki 
owoców

gwizdek, bębenek, trójkąt

z3

I.5, IV.1



• „Co się kryje w środku?” – zabawa
badawcza, oglądanie środka owoców,
wydobywanie pestek z przekrojonych
owoców, oglądanie pestek, porównywanie
ich wielkości i kształtu, wyjaśnienie, co to 
jest pestka
• „Owoce i ich cienie” – poszerzanie wiedzy 
przyrodniczej, łączenie owoców z ich 
cieniami 
III.
• „Owoce” – zabawa ruchowa

– wie, jak wygląda przekrojony owoc i 
co znajduje się w jego wnętrzu
– wie, co to jest pestka

– rozpoznaje  owoc i dopasowuje do 
niego cień 

– naśladuje ruchem spadające owoce

czapki z daszkiem, naklejki 
z pestką, owoce, nóż dla 
nauczyciela, lupy dla dzieci

Karty przygotowane na 
tablicy interaktywnej

bębenek, tamburyn

IV.18, IV.13

IV.18, IV.12

I.5, IV.1

25. Owocarnia I.
• „Owoce owocowe” – ćwiczenia 
słownikowe, tworzenie przymiotników od 
rzeczowników będących nazwami owoców 
(jabłko – jabłkowy)
• „Zrywanie owoców” – zabawa ruchowa
przy muzyce
II.
• „W koszyku na straganie” – tworzenie 
zbiorów jabłek, gruszek, śliwek, 
porównywanie liczebności: „mało” – „dużo”
• „W sadzie” – ćwiczenia matematyczne, 
określanie liczby owoców na karcie pracy

III.
• „Jabłko, gruszka, jabłko, gruszka” – 
układanie i kontynuacja rytmu zaczętego 
przez nauczyciela

– poszerza zasób słownictwa
czynnego

– naśladuje zrywanie owoców

– potrafi oszacować i określić liczbę

– liczy owoce i przedstawia liczbę za 
pomocą zbioru zastępczego
– wskazuje zbiór z większą liczbą 
elementów

– kontynuuje rozpoczęty rytm

owoce (sylwety, figurki, 
okazy naturalne), CD 
Piosenki cz. 1 – „A ja 
wiem” (nr 7)

CD Utwory – „Marsz” S. 
Prokofiewa (nr 35)

dywaniki, szarfy, owoce 
(jabłka, gruszki, śliwki)

„Karty pracy” – karta 8., 
kredki

sylwety (okazy naturalne) 
owoców, tablica 
magnetyczna, magnesy

IV.2

IV.1, IV.7

IV.15

IV.15

IV.12



Krąg tematyczny: Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.

• Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych.

• Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.

• Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
31. W parku,
w lesie dużo się 
dzieje

I.
• „Jesienne nastroje” – wspólne wykonanie 
dekoracji jesiennej na tablicy, słuchanie 
spokojnych utworów muzyki poważnej
• „Jesień” – oglądanie ilustracji  i słuchanie 
wiersza, wypowiedzi dzieci o poznanej porze
roku i zaobserwowanych zmianach

II.
• „Taniec z listkiem” – nauka piosenki

• „W parku, w lesie dużo się dzieje” – spacer 
w ogrodzie przedszkolnym,  obserwacje 
zmian zachodzących w przyrodzie oraz 
zebranie liści, gałązek, darów jesieni do 
wykorzystania w działaniach w przedszkolu

III.
• „Jesienne dekoracje” – uzupełnienie 
dekoracji o elementy naturalne zebrane 
podczas spaceru: liście, żołędzie, kasztany, 
jarzębinę, gałązki
• „Kolorowe bukiety” – zabawa naśladowcza

– dba o estetykę najbliższego otoczenia

– uważnie słucha utworu literackiego i 
wyodrębnia wszystkie istotne elementy 
treści
– wypowiada się na bliskie mu tematy

– uczy się słów i melodii piosenki

– zwraca uwagę na zmiany zachodzące 
w naturze związane z obecną porą roku
– ćwiczy spostrzegawczość
– sprawnie porusza się w grupie z 
zachowaniem wszystkich zasad 
bezpieczeństwa

– ozdabia salę elementami naturalnymi

– odpowiednio reaguje na sygnał

obrazki o tematyce 
jesiennej, CD Utwory – 
„Jesień” A. Vivaldiego (nr 
17)

Ilustracje

CD Piosenki cz. 1 – „Taniec
z listkiem” (nr 10)
materiał przyrodniczy 
zebrany na spacerze

liście, jarzębina, żołędzie, 
patyczki

IV.11, IV.7, IV.8

IV.18, IV.5, IV.6

IV.7

IV.18, II.11

IV.11

I.5



tamburyn
32. Jarzębina 
czerwona

I.
• „Tańczące listki” – improwizacja ruchowa 
do muzyki
• „Jarzębina czerwona” – oglądanie i 
omawianie w kąciku przyrody wyglądu 
jarzębinowych gałązek, porównywanie z 
innymi owocami, np. winogronem
II.
• „Gałązka jarzębiny” – rytmiczne kreślenie 
wiązki z punktu brązową/czarną kredką, 
stemplowanie palcami owoców jarzębiny 
• „Drzewko jarzębiny” – wystawa, 
połączenie wszystkich prac dzieci w jedną 
kompozycję
III.
• „Ptasi przysmak” – zabawa 
manipulacyjno-naśladowcza
• „Taniec z listkiem” – utrwalenie piosenki

– ilustruje muzykę ruchem

– dostrzega naturalne piękno roślin

– odkrywa piękno przyrody 
– wyraża się twórczo w działaniach 
plastycznych 
– dokłada swoją pracę we wspólne 
dzieło

– ćwiczy sprawność palców 
– naśladuje ptaka w locie
– utrwala słowa i melodię piosenki

CD Utwory – „Walc” F. 
Poulenca (nr 55)
gałązki jarzębiny, owoce: 
winogrono, czerwone 
jabłko, śliwka

kartki, pastele olejne (czarne
i brązowe), farba plakatowa 
– czerwona, CD z muzyką 
do rysowania
wcześniej wykonane przez 
dzieci prace, szary papier

owoce jarzębiny, tamburyn, 
grzechotka

CD Piosenki cz. 1 – „Taniec
z listkiem” (nr 10)

IV.7

IV.18, II.11

IV.8

z9, III.2

I.7

IV.7

33. Jak rośnie 
drzewo?

I.
• „Drzewa i drzewka” – omówienie 
wyglądu drzewa na podstawie obrazków 
(ogólny wygląd, pień, gałęzie, korzenie) 
• „Drzewo i wiatr” – zabawa ruchowa

II.
• „Jestem drzewkiem” – omówienie budowy 
drzewa w ogrodzie przedszkolnym 

– poznaje budowę drzewa

– naśladuje w zabawie zjawiska 
przyrody

– rozwija umiejętność porównania 
– rozwija świadomość swojego ciała

obrazki z drzewami 

opaska z emblematem 
„wiatr”

lupy, kartki, brązowe 

IV.18

I.5

IV.18, IV.14



przy naturalnym okazie z przyrównaniem 
do człowieka (kora – skóra, tułów – pień, 
ręce – gałęzie)
• „Jesienny liść” – ćwiczenie percepcji 
wzrokowej, składanie obrazka z części
III.
• „Nasze drzewo” – kolorowanie 
kredkami, wielokrotne gniecenie papieru, 
darcie na wąskie skrawki; formowanie ze 
skrawków papieru kilku drzew – alei 
parkowej, przyklejenie do arkuszy szarego 
papieru
• „Liście i wiatr” – zabawa ruchowa

– składa obrazek z trzech części
– reaguje na dźwięk tamburynu

– współtworzy dzieło z koleżankami 
i kolegami z grupy

– odpowiednio reaguje na zmianę 
dynamiki

świecowe kredki

„Wycinanki-składanki” – 
Jesienny liść (puzzle), 
kartki, klej, tamburyn

kartki z odciśniętymi 
wzorami kory, klej, szary 
papier, pastele olejne

tamburyn

IV.9

IV.8, IV.11

IV.7

34. Kasztan 
tam, kasztan 
tu…

I.
• „Pajączek” – ilustracja ruchowa do wiersza 

• „Grające kasztany” – zabawa rytmiczna

II.
• „Paleta jesieni” – zabawy z materiałem 
przyrodniczym, układanie we wzory, 
mozaiki; badanie dotykiem gałązek, liści, 
kasztanów, żołędzi, owoców jarzębiny, 
głogu, opowiadanie o doznaniach
• „Jesienne drzewo” – rozwijanie 
kreatywności i zdolności plastycznych, 
ozdabianie drzewa skrawkami kolorowego 
papieru na karcie pracy
III.
• „Listki na wietrze” – zabawy oddechowe

– słucha utworów literackich i ruchem 
ilustruje ich treść 
– wydobywa dźwięk za pomocą 
kasztanów

– komponuje obrazy inspirowane 
wyobraźnią 
– wypowiada się na temat własnych 
uczuć i doznań

– ozdabia sylwetę drzewa

– ćwiczy oddech

CD Utwory – „Pajączek” (nr
14)

kasztany, bębenek

tace, białe papierowe tacki, 
piktogramy kasztanów, 
żołędzi, liści, jarzębiny, 
gałązki, liście, kasztany, 
żołędzie, owoce jarzębiny, 
głogu

„Karty pracy” – karta 10., 
skrawki kolorowego 
papieru, klej

IV.7

IV.7

I.6, IV.11, IV.6

IV.8, IV.11, I.7

IV.2



listki z „Wycinanek-
składanek", grube nitki lub 
tasiemki, CD Utwory – 
„Leśna kołysanka” R. Lapa 
(nr 57)

35. Jesienne 
listeczki i 
szpileczki

I.
• „Listki na wietrze” – zabawa ruchowa z 
wirowaniem dookoła własnej osi 
• „Jesienne listeczki i szpileczki” – 
prezentacja jesiennych liści z różnych drzew,
również iglastych, porównywanie wyglądu, 
zwrócenie szczególnej uwagi na liście 
dębowe, informacja o drzewach, które nie 
zrzucają liści jesienią
II.
• „Jesienne pary” – zabawa 
dydaktyczno-ruchowa

• „Co nie pasuje?” – ćwiczenie 
spostrzegawczości, wskazywanie 
niepasujących elementów
III.
• „Spadły liście” – zabawa naśladowcza

– bezpiecznie uczestniczy w zabawie 
ruchowej 
– wie, jak wyglądają jesienne liście 
– wie, jak wygląda liść dębu 
– wie, że nie wszystkie drzewa zrzucają 
liście

– dobiera się w pary według polecenia
– rozpoznaje wybrane liście i owoce 
drzew
– wskazuje na elementy różniące się od 
pozostałych

- czerpie radość z uczestnictwa w 
zabawach ruchowych

CD Utwory – „Łabędź” C. 
Saint-Saënsa (nr 21)
liście w różnych kolorach i 
kształtach, liście dębu (dla 
każdego dziecka)

materiał przyrodniczy (w 
parzystych ilościach)

tamburyn

I.5

IV.18

I.5, IV.18

IV.1


	Krąg tematyczny: Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

