
PAŹDZIERNIK
 NUMERY ALARMOWE

 DARY SADU

 DARY OGRODU

 DRZEWA JESIENIĄ

 Zna numer alarmowy 112 i zasady jego stosowania

 Rozróżnia i nazywa popularne warzywa,

 Zna  i nazywa popularne owoce,

 Poszerza wiedzę przyrodniczą o nazwy grzybów,

 Kształtuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby,

 Przelicza elementy w zbiorze oraz określa, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo,

 Wykonuje ćwiczenia rozwijające motorykę dużą,

 Kształtuje umiejętności samodzielnego ubierania się,

 Kształtuje umiejętność łączenia przyczyny ze skutkiem,

 Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie,

 Rozwija twórcze myślenie podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,

 Dba o prawidłową postawę we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.



    GRUPA II

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Temat tygodnia: „NUMERY ALARMOWE” 
Realizowane 
obszary pod-
stawy progra-
mowej

TEMAT DNIA DZIAŁANIA DZIECI Cele ogólne
Przewidywane 

osiągnięcia dzieci

I.6
I.7
IV.9
I.5
I.8
I.5
III.8
I.7
I.4
I.2
I.1
I.5
IV.8
III.5
II.8
I.6
I.4

Pojazdy z sygna-
łem 

Lubię się bawić – swobodna zabawa – wdrażanie do samo-
dzielnego wyboru zabawek i porządkowania ich po skończo-
nej zabawie
Ułóż pojazd – składanie obrazka z kilku części
Jak karetka (policja, straż pożarna) – usprawnianie aparatu 
artykulacyjnego
Samoloty i burza – zabawa bieżna
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne – kształtowanie prawidło-
wej postawy ciała
Numery alarmowe – ćwiczenia słuchowe – kształcenie wraż-
liwości słuchowej 112, każdy wie i tam dzwoni, gdy jest źle –
utrwalanie znajomości numerów alarmowych i doskonale-
nie sprawności manualnych
Zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego –
wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu na tere-
nie przedszkolnym
Samochody i garaże – zabawa orientacyjno – porządkowa
Bezpieczna jazda na rowerze – rozmowa i ćwiczenie grafo-
motoryczne
Umiem grać, układać – zabawy przy stolikach wdrażające do

-zaspokojenie naturalnej po-
trzeby ruchu i zabawy 
-doskonalenie procesów ana-
lizy i syntezy wzrokowej 
-doskonalenie wymowy 

-rozwijanie sprawności rucho-
wych 
-zapoznanie z numerami alar-
mowymi i sygnałami pojaz-
dów uprzywilejowanych 
-zachęcanie do bezpieczeń-
stwa w czasie pobytu na dwo-
rze 

-wdrażanie do systematycz-
ności 
-zachęcanie do reagowania 
na zmianę sygnału 
-prawidłowo posługuje się 

- rozumienie i tworzenie infor-
macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się 

- rozumienie i tworzenie infor-
macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się

- rozumienie i tworzenie infor-
macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się 
przedsiębiorczość



poznawania i przestrzegania reguł oraz kształtujące odpor-
ność emocjonalną
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub w 
ogrodzie przedszkolnym.

przyborami do rysownia oraz 
przyjmuje właściwą postawę 

I.6
I.7
IV.6
IV.5
I.5
IV.12
IV.15
I.5
IV.15
I.4
I.1
I.5
IV.2
IV.9
IV.8
I.5
I.4

Pojazdy  z kołami
Lubię się bawić – swobodna zabawa – wdrażanie do samo-
dzielnego wyboru zabawek i porządkowania ich po skończo-
nej zabawie
Co by było, gdyby… nie było aut? – zabawa słowna aktywi-
zująca myślenie i mowę
Samoloty i burza – zabawa bieżna
Gdzie poruszają się pojazdy? – zabawa dydaktyczna – do-
skonalenie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy
oraz przeliczania w zakresie dostępnym dziecku
Ziemia – powietrze – woda – zabawa naśladowcza
Ile kółek – policz i pokoloruj
Zabawy na placu przedszkolnym: rysowanie patykiem na 
piasku oraz zabawy dowolne
ISamochody i garaże – zabawa orientacyjno – porządkowa
Co tak brzmi? – zabawa ortofoniczna – ćwiczenie narządów 
mowy
Czego nie ma – zabawa dydaktyczna rozwijająca uwagę i 
spostrzegawczość
Chcę porysować – swobodna ekspresja plastyczna
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub w 
ogrodzie przedszkolnym. 

-zwracanie uwagi na kultural-
ne odnoszenie się do innych 
-aktywizowanie myślenia 
dzieci

-rozwijanie umiejętności ma-
tematycznych: klasyfikowania
przeliczania 
-rozwijanie wyobraźni pod-
czas rysowania oraz nie prze-
szkadzania sobie nawzajem

-doskonalenie sprawności ar-
tykulacyjnych  
-rozwijanie spostrzegawczości
i koncentracji uwagi
-rozwijanie własnych zainte-
resowań 

- rozumienie i tworzenie infor-
macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się

- matematyczne
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się

- rozumienie i tworzenie infor-
macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się

I.6 Lubię się bawić – swobodna zabawa – wdrażanie do samo- -zachęcanie do samodzielne- - rozumienie i tworzenie infor-



III.5
IV.2
IV.8
I.5
IV.5
IV.8
I.7
I.4
I.2
I.1
I.5
IV.19
II.1
II.4
I.4
I.6

Środki lokomocji. dzielnego wyboru zabawek i porządkowania ich po skończo-
nej zabawie
Jakimi środkami lokomocji można podróżować? – swobodne
wypowiedzi – rozwijanie mowy
Kolorowe balony – kolorowanie według wzoru – wdrażanie 
do starannego kolorowania
Samoloty i burza – zabawa bieżna
Krótkie historie o pojazdach – zabawa dydaktyczna – rozwi-
janie myślenia
Mój pojazd – wyklejanka – wydzieranka – rozwijanie wy-
obraźni, twórczej ekspresji plastycznej; nabywanie umiejęt-
ności wyrażania wiedzy o świecie za pomocą różnych środ-
ków plastycznych
Zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego –
wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu na tere-
nie przedszkolnym
Samochody i garaże – zabawa orientacyjno – porządkowa
Pojazdy dawniej i dziś – oglądanie książek, albumów lub 
prezentacji przygotowanej przez nauczyciela
Lubię - nie lubię – rozmowa o odczuciach dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub w 
ogrodzie przedszkolnym.

go wyboru zabawek i porząd-
kowania ich po  zabawie
-rozwijanie umiejętności wy-
powiadania się i rysowania 

-rozwijanie logicznego my-
ślenia podczas odpowiadania 
na pytania prawdzie i fałszy-
we 
-poszerzanie doświadczeń 
plastycznych 
-zachęcanie do przestrzegania
zasad bezpiecznego pobytu 
na placu przedszkolnym 
-rozwijanie zainteresowań po-
znawczych 
-zachęcenie do zgodnych za-
baw zespołowych 

macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się
- przedsiębiorczość- rozumie-
nie i tworzenie informacji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się
- przedsiębiorczość
- świadomość i ekspresja kultu-
ralna
- rozumienie i tworzenie infor-
macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się
- przedsiębiorczość

I.6
I.7
IV.2
IV.19
I.5
IV.2
IV.5
IV.9
I.4

W powietrzu, na
ziemi i w wodzie.

Lubię się bawić – swobodna zabawa – wdrażanie do samo-
dzielnego wyboru zabawek i porządkowania ich po skończo-
nej zabawie
Pojazdy – swobodne wypowiedzi podczas oglądania książek 
– rozwijanie mowy i wiedzy poznawczej
Samoloty i burza – zabawa bieżna
W powietrzu, na ziemi, na wodzie – rozmowa kierowana – 
wzbogacanie czynnego słownictwa o nazwy środków loko-
mocji; rozpoznawanie i nazywanie wybranych pojazdów lą-

-  zaspokojenie naturalnej po-
trzeby zabawy
-poszerzanie wiadomości nt. 
różnorodności pojazdów 

-usystematyzowanie wiedzy 
nt. pojazdów lądowych, wod-
nych i powietrznych 

- rozumienie i tworzenie infor-
macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się

- rozumienie i tworzenie infor-
macji



I.2
I.1
I.5
IV.14
III.8
I.6
III.5

dowych, wodnych, powietrznych
Czego nie ma – zabawa dydaktyczna rozwijająca uwagę i 
spostrzegawczość
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacją pojazdów, ruchu 
drogowego.
Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
podczas poruszania się po ulicach.
Samochody i garaże – zabawa orientacyjno – porządkowa
Łodzie – zabawa inhibicyjno-incytacyjna
Gdzie jest pojazd? – zabawa dydaktyczna; posługiwanie się 
określeniami oznaczającymi położenie przedmiotu w prze-
strzeni: na, pod, za, obok.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub w 
ogrodzie przedszkolnym.

-doskonalenie spostrzegaw-
czości 
- zwrócenie uwagi na prze-
strzeganie zasad bezpieczeń-
stwa podczas poruszania się 
po  ulicach

-wdrażanie do słuchania i re-
agowania na polecenia n-la
-rozwijanie orientacji w prze-
strzeni
-dokonuje wyboru zabawy i 
zabawek 

- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się

- rozumienie i tworzenie infor-
macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się 

I.6
I.7
IV.6
IV.2
I.5
IV.2
IV.7
IV.8
IV.2
I.4
I.1
I.5
I.7
IV.19
IV.3
I.6

Różne pojazdy.

Lubię się bawić – swobodna zabawa – wdrażanie do samo-
dzielnego wyboru zabawek i porządkowania ich po skończo-
nej zabawie
Pojazdy – ćwiczenia słownikowe; gromadzenie słownictwa 
wokół pojęcia centralnego
Samoloty i burza – zabawa bieżna
Co słychać? – ćwiczenia słuchowe
Jedzie pociąg z daleka… - popularna zabawa ze śpiewem – 
rozpoznawanie i nazywanie dźwięków występujących w du-
żym mieście; rozwijanie poczucia rytmu i ruchowej interpre-
tacji piosenki
Różne pojazdy – praca z obrazkiem – kształcenie słuchu fo-
nematycznego; nabywanie umiejętności poprawnego budo-
wania zdań
Zabawy na placu przedszkolnym: z piłką oraz zabawy dowol-
ne.
Samochody i garaże – zabawa orientacyjno – porządkowa
Mój ulubiony pojazd – wycinanie z kolorowej makulatury

- zaspokojenie naturalnej po-
trzeby zabawy
-poszerzanie słownictwa wo-
kół pojęcia „pojazdy”

- rozwijanie poczucia rytmu i 
ruchowej interpretacji pio-
senki
- kształcenie słuchu fonema-
tycznego

-rozwijanie umiejętności po-
sługiwania się piłką  

-doskonalenie umiejętności 
wycinania 

- rozumienie i tworzenie infor-
macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się

- rozumienie i tworzenie infor-
macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się

- świadomość i ekspresja kultu-
ralna

- rozumienie i tworzenie infor-
macji
- osobiste, społeczne oraz w za-
kresie umiejętności uczenia się
- przedsiębiorczość



Posłuchamy bajeczki – słuchanie wybranej przez dzieci bajki
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub w 
ogrodzie przedszkolnym. 

-rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych 

- świadomość i ekspresja kultu-
ralna

Uwagi:

Temat tygodnia: „DARY SADU”
Realizowane 
obszary pod-
stawy progra-
mowej

TEMAT DNIA DZIAŁANIA DZIECI Cele ogólne
Przewidywane 

osiągnięcia dzieci

I.6
IV.19
I.9
I.5

IV.18
IV.2
I.5
I.7
I.5

I.5
IV.2
I.6
I.7
III.5
I.3
IV.18
I.5

Owoce.

W sadzie.

 „ Lubię się bawić”– zabawa dowolna; wdrażanie do odkła-
dania zabawek na miejsce. „ Gładkie czy szorstkie” – zabawa
sensoryczna. „Po śladzie” – układanie sznurka wokół sylwe-
ty owocu. „Gdzie są owoce?” – zabawa ruchowa orientacyj-
no – porządkowa.

„Piękne jabłko” – układanie opowiadania z opisem cech 
jabłka; zachęcanie do poprawnego konstruowania wypo-
wiedzi. „Owoce” – zabawa ruchowa ze zmianą miejsc. „ We-
sołe owoce” – rysowanie po śladzie i kolorowanie. Zabawy 
ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

„Raz, dwa, trzy” – zabawa z elementami pantomimy. „  Czy 
gruszka jest niebieska?” – zabawa dydaktyczna. Swobodne 
zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

„Lubię się bawić” – zabawa dowolna; wdrażanie do odkła-
dania zabawek na miejsce. „ Dlaczego należy jeść owoce? – 

-wdrażanie do odkładania za-
bawek na miejsce
 - rozwijanie koordynacji 
wzrokowo – ruchowej

- kształcenie uwagi i spostrze-
gawczości; zachęcanie do po-
prawnego konstruowania wy-
powiedzi; rozwijanie wrażli-
wości na piękno przyrody
-zachęcanie do uważnego słu-
chania i właściwego odpowia-
dania na pytania

-wdrażanie do zgodnej zaba-
wy 

-odkłada zabawki na miejsce
-ocenia właściwości przedmio-
tów
-stawia się na zbiórki 

-buduje dłuższe zdania
-tworzy dłuższe wypowiedzi
-rysuje precyzyjnie po śladzie
-bawi się bezpiecznie na placu 

-zna kolory
-chętnie bierze udział w zaba-
wie  

-odkłada zabawki na miejsce
-wie dlaczego trzeba jeść owo-
ce
-wypowiada się na temat zja-
wisk przyrodniczych jesienią



IV.5
IV.18
I.8
I.5

I.5
IV.12
I.7
I.6

burza mózgów. „Gdzie są owoce?” – zabawa ruchowa orien-
tacyjno – porządkowa.  
„W sadzie” – ćwiczenia słownikowe; kształtowanie pojęcia 
„jesień”. 
Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne -zestaw IV. 
 Swobodne zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

 „Raz, dwa, trzy” – zabawa z elementami pantomimy.    
„Układamy owoce” – zabawa dydaktyczna. „ W sadzie”-  ry-
sowanie po śladzie i kolorowanie. Swobodne zabawy rucho-
we w ogrodzie przedszkolnym

-rozumienie zaznaczenia spo-
żywania owoców 
- kształtowanie wyobraźni po-
przez naśladowanie wybra-
nych zwierząt
-kształtowanie prawidłowej 
postawy ruchowej

-zachęcanie do zabaw z inny-
mi dziećmi
-doskonalenie motoryki małej

-prawidłowo wykonuje zadania
ruchowe

-chętnie bierze udział w zaba-
wach 
-precyzyjnie rysuje po śladzie i 
koloruje  

III.5
I.6
IV.2
I.5

IV.15
IV.2
III.8
I.5
II.11

I.5
IV.18
I.6
I.4

Owocowe
 przetwory.

„Lubię się bawić – zabawa dowolna; wdrażanie do odkłada-
nia zabawek na miejsce. „ Owoce w słoiku”– swobodne wy-
powiedzi dzieci. „Gdzie są owoce?”– zabawa ruchowa 
orientacyjno – porządkowa 

„Przetwory” – zabawa dydaktyczna oparta na ruchu. „ Owo-
ce’– zabawa ruchowa ze zmiana miejsc „ Tyle samo „– licze-
nie w zakresie 1-4 i posługiwanie się pojęciem „tyle samo”. 
Porównywanie liczebności zbiorów.
 Spacer z obserwacją drzew owocowych oraz zmian w przy-
rodzie związanych z porą roku.

„ Raz, dwa, trzy” – zabawa z elementami pantomimy. 
„   Owoce do koszyka” – zabawa z elementem rywalizacji.  
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy ru-
chowe w ogrodzie przedszkolnym

- wdrażanie do odkładania za-
bawek na miejsce
- wzbogacanie słownictwa 
 o pojęcia: kompot, konfitura,
dżem, galaretka, sok
- kształtowanie umiejętności 
liczenia; i wdrażanie do posłu-
giwania się pojęciem „tyle 
samo”
-doskonalenie zmysłu obser-
wacji 

-zachęcanie do w współza-
wodnictwa 
-doskonalenie motoryki i za-
spokojenie potrzeby ruchu

- sprząta po skończonej zaba-
wie
-tworzy wypowiedzi na temat
-bawi się w zabawie ruchowej 
-zna pojęcia: kompot, konfitu-
ra, dżem, galaretka, sok
-potrafi poprawnie przeliczać
-posługuje się pojęciem „tyle 
samo”

-rozpoznaje drzewa owocowe

-potrafi poradzić sobie z prze-
graną
-bawi się z innymi w zgodzie i 
harmonii 

I.6
I.7 Jabłko

„Lubię się bawić” – zabawa dowolna; wdrażanie do odkła-
dania zabawek na miejsce . „Jabłka i gruszki” – lepienie z 

-rozwijanie zainteresowań 
dzieci

-wybiera samodzielnie rodzaj 
zabawy



I.5

IV.7
I.5
I.9
I.7
I.4

I.5
III.8
IV.2
I.6
I.4

masy solnej; usprawnianie nadgarstków i drobnych ruchów 
ręki. „ Gdzie są owoce?” – zabawa ruchowa orientacyjno – 
porządkowa.

„Koła” – słuchanie piosenki. Próby określania tempa i dyna-
miki utworu.  Zwrócenie uwagi na szkodliwe skutki hałasu 
dla zdrowia i samopoczucia. „ Jabłka” – zabawa ruchowa.  
„Czerwone jabłuszko” – rysowanie do słów rymowanki.
Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

 „Raz, dwa, trzy” – zabawa z elementami pantomimy.    „Ta-
jemnica jabłka”- słuchanie opowiadania nauczyciela. 
Zabawy wg zainteresowań w sali lub swobodne zabawy 
ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

-doskonalenie sprawności 
manualnych 

-rozwijanie umiejętności słu-
chania i rozumienia muzyki 
oraz rozróżniania cech muzyki
(dynamika, tempo, nastrój)
-doskonalenie motoryki

-samodzielne rozwiązywanie 
problemu  

-sprawnie lepi z plasteliny

-uważnie słucha piosenki
-potrafi określić tempo i gło-
śność 
-rysuje do słów rymowanki

-chętnie bierze udział w zaba-
wie 
-wie skąd mamy jabłka

I.9
IV.8
I.7
I.5

IV.18
I.3
I.5
I.4

I.5
IV.2
IV.5
I.

GRUSZKA
„Mój owoc” – formowanie owoców z kreatywnych drutów.  
„Gruszka”– kolorowanie według kodu; utrwalanie nazw ko-
lorów, wdrażanie do starannego kolorowania. „ Gdzie są 
owoce?” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa.  

 „Jaki to owoc?” – zagadki sensoryczne; rozpoznawanie 
owoców za pomocą zmysłów. „Owocowa sałatka” – przygo-
towanie i degustacja sałatki. Poznawanie i przyswajanie za-
sad zdrowego żywienia  „ Owoce „– zabawa ruchowa ze 
zmianą miejsc.  Swobodne zabawy ruchowe w ogrodzie 
przedszkolnym. 
„ Raz, dwa, trzy” – zabawa z elementami pantomimy.    
„Pyszna gruszka” – gimnastyka buzi i języka. „ W Zagadko-
wie” – odgadywanie zagadek słownych.  Zabawy dowolne 
według zainteresowań dzieci. 

-doskonalenie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej
-utrwalenie kolorów  

- rozpoznawanie i nazywanie 
wybranych owoców krajo-
wych 
- kształcenie wrażliwości este-
tycznej

-pokonywanie nieśmiałości 
podczas odgadywania zaga-
dek
-zachęcanie do zabawy zgod-
nej i cichej 

-formuje owoc z drutu 
-koloruje wg kodu
-kończy swoje zadanie

-nazywa przedstawione owoce
-pomaga w przygotowaniu sa-
łatki
-słucha poleceń nauczyciela 

-chętnie bierze udział w zaba-
wie 
-odgaduje zagadki słowne 

Uwagi:



Temat tygodnia: „DARY OGRODU” 
Realizowane 
obszary pod-
stawy progra-
mowej

TEMAT DNIA DZIAŁANIA DZIECI Cele ogólne
Przewidywane 

osiągnięcia dzieci

I.6
IV.2
IV.18
I.5

IV.18
IV.12
IV.9
I.7
I.5
I.4
I.2

I.5
IV.1
III.1
II.3
III.5
I.4

W ogrodzie.

„Lubię się bawić” – zabawa dowolna; wdrażanie do odkła-
dania zabawek na miejsce. „ Na straganie w dzień targowy”
–zorganizowanie ekspozycji warzyw i ćwiczenia syntezy 
nazw warzyw. „ Buraczek”– zabawa integracyjna.  

„ W ogrodzie” – swobodne wypowiedzi w oparciu o tablicę 
demonstracyjną; kształtowanie pojęcia „jesień” . Rozwija-
nie wrażliwości na piękno i różnorodność warzyw (w kolo-
rystyce, kształcie, smaku, zapachu). „Pokoloruj warzywa” – 
kolorowanie warzyw wg wzoru. 
 „ Ogródek”  – zabawa integracyjna.                                          
 Zabawy swobodne na placu przedszkolnym oraz zabawy w 
piaskownicy.

„Prace Jesieni”– opowieść ruchowa. „ Moja marchewka” -  
wykonanie pracy z tzw. nieużytków i krepiny. „ Pomidor” – 
zabawa rozwijająca myślenie i poczucie humoru.  
Gry i zabawy przy stolikach – układanie puzzli.  Zabawy 
swobodne na placu przedszkolnym. 

-zachęcanie do zgodnych za-
baw zespołowych 
-doskonalenie syntezy sylabo-
wej nazw warzyw

- rozwijanie myślenia w toku 
rozwiązywania zadań stawia-
nych dzieciom do wykonania
- kształcenie umiejętności wy-
powiedzi w oparciu o ilustra-
cję

-poszerzanie doświadczeń 
technicznych
-pokonywanie nieśmiałości 
podczas zabawy

-prosi o pomoc nauczyciela
-chętnie pomaga  w tworzeniu 
ekspozycji
-szybko wiąże koło

-wypowiada się nt. jesieni w 
ogrodzie
-rozpoznaje i nazywa warzywa

-lepi z piasku różne formy

- uczestniczy w zabawie
-samodzielnie wykonuje pracę 
-stosuje się do zasad zabawy  

IV.2
III.3
I.5

Zdrowe warzywa.

„Dlaczego należy jeść warzywa?” – burza mózgów; kształto-
wanie pozytywnych nawyków żywieniowych. Utrwalenie 
nazw warzyw i ich cech charakterystycznych. „ Buraczek”– 

-pokonywanie nieśmiałości 
podczas wypowiadania się na 
forum grupy

-wypowiada się na forum gru-
py
-chętnie bierze udział w zaba-



I.8
I.5
III.1
I.4

I.5
IV.9
I.6

zabawa integracyjna.

Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne- zestaw V. Kształtowanie 
szybkości poprzez szybkie reagowanie na sygnały dźwięko-
we i wzrokowe. „Masażyk warzywny” – zabawa relaksacyj-
na.
 Zabawy swobodne na placu przedszkolnym.  

 „Prace Jesieni” – opowieść ruchowa. „ Zdrowe warzywa” – 
kolorowanie; rozwijanie sprawności manualnych.  Zabawy 
swobodne wybranymi przez dziecko zabawkami.

-umiejętność relaksacji 

-kształtowanie prawidłowej 
postawy ruchowej i reagowa-
nia na sygnały  
- doskonalenie motoryki i za-
spokojenie potrzeby ruchu

-doskonalenie  sprawności 
manualnych 

wie relaksacyjnej 

-prawidłowo wykonuje zdania 
ruchowe
-sprawnie przebiera się w strój 
gimnastyczny 

-precyzyjnie koloruje warzywa
-bawi się zgodnie  z innymi 

IV.11
IV.13
IV.18
I.5

IV.18
IV.15
IV.16
IV.12

I.4

I.5
IV.12
I.9
I.6

W spiżarni.
„Ogródek” – konstruowanie z różnorodnych klocków. 
„ Co wyrośnie?”- zabawa badawcza. Założenie hodowli i ob-
serwacja.
„ Buraczek”– zabawa integracyjna z wygłaszaniem wiersza.

„Skrzynki z warzywami – zabawa dydaktyczna; posługiwa-
nie się liczebnikami porządkowymi . „Gdy kółeczko obraca-
my, jaką porę roku mamy?” – kojarzenie cech pór roku z na-
zwą pory roku. „ W spiżarni” – rozwijanie myślenia mate-
matycznego; nabywanie umiejętności klasyfikowania .
Zabawy na placu przedszkolnym: swobodne i zabawa tro-
piąca.
„Prace Jesieni” – opowieść ruchowa. „ Żółte do żółtych” – 
zabawa dydaktyczna; segregowanie według rodzaju oraz 
według koloru. „Moje wzorki” - stemplowanie stemplami z 
marchewki, z ziemniaka. Zabawy swobodne na placu przed-
szkolnym.

-rozwijanie wyobraźni twór-
czej 
-zachęcanie do eksperymen-
towania 
-nabywanie umiejętności kla-
syfikowania i prawidłowego li-
czenia w zakresie 1-4 (i wię-
cej)            
 -posługiwania się liczebnika-
mi porządkowymi 1 – 4
- doskonalenie motoryki i za-
spokojenie potrzeby ruchu 
-klasyfikowanie przedmiotów 
wg rodzaju i koloru
-doskonalenie koordynacji ru-
chowo-wzrokowej 

buduje z klocków na określony 
temat

-przelicza liczebnikami porząd-
kowymi
-zna kolejność pór roku
-klasyfikuje przedmioty
-stosuje się do ustalonych re-
guł

-dotyka czegoś gładkiego, po-
kazuje coś wysokiego
-potrafi stemplować 
-bawi się zgonie  innymi

IV.6
IV.2
IV.9

Potrawy z warzyw.

„Potrawy z warzyw” – twórcza zabawa słowna. „ Moja ulu-
biona potrawa” – swobodne wypowiedzi; zachęcanie dzieci
do jedzenia warzyw. „ Ułóż puzzle” –  wycinanie i układanie

-rozwijanie wyobraźni słownej
-dowiadywanie się o warto-
ściach odżywczych warzyw

-wymienia różne potrawy z wa-
rzyw
-wycina elementy obrazka i 



I.5

II.1
IV.7
I.5
I.4
I.2

I.5
IV.18
I.9
I.4

obrazka z części
 „Buraczek”– zabawa integracyjna.

 „Moja mina”– oglądanie min w lusterku i określanie emo-
cji.             „ Wesoła czy smutna” – słuchanie muzyki i okre-
ślanie nastroju. „Ogródek” – zabawa integracyjna. 
 Zabawy swobodne na placu przedszkolnym. 
„Umiem myć zęby” – wyrabianie nawyku systematycznego, 
prawidłowego mycia zębów.

„ Prace Jesieni” - opowieść ruchowa. „ Jakie są warzywa? 
„– ćwiczenia słownikowe. „ Ogórek” – wycinanie po ozna-
czonej linii. Zabawy swobodne na placu przedszkolnym.

-doskonalenie percepcji wzro-
kowej  

-rozwijanie umiejętności do-
strzegania zmian charakteru 
muzyki i wyrażania jej ruchem

-przestrzeganie zasad higieny 
jamy ustnej

-wdrażanie do bezpiecznego 
posługiwania się nożyczkami i 
sprzątania po skończonej pra-
cy.

układa je w całość 

-rozpoznaje emocje
 -określa charakter muzyki
„smutna- wesoła”

-samodzielnie myje zęby

-nazywa warzywa na obraz-
kach
-wycina po wyznaczonej linii

I.6
IV.13
IV.18

I.5

IV.1
I.7
I.5
IV.2
III.5
I.4

I.5
IV.18

Warzywa, które
malują.

„Lubię się bawić” – zabawa dowolna wybranymi przez 
dziecko zabawkami, w wybranym kąciku tematycznym 
„ Warzywa, które malują” – zabawa badawcza; zapoznanie 
dzieci z wybranymi właściwościami warzyw.                          
„ Buraczek” – zabawa integracyjna.  

„Warzywo, które lubię” – lepienie z kolorowej masy solnej; 
zachęcanie do dokonywania samodzielnych wyborów . 
„Ogródek” – zabawa integracyjna. „ Wystawa” – zorganizo-
wanie wystawy prac i swobodne wypowiedzi dzieci na te-
mat swoich prac. Wdrażanie do szanowania wytworów wła-
snych i rówieśników.
 Zabawy swobodne na placu przedszkolnym. 

„Prace Jesieni” – opowieść ruchowa. „ Jakie to warzywo?” 

-wdrażanie do odkładania za-
bawek na miejsce                      
-zapoznanie dzieci z wybrany-
mi właściwościami warzyw: 
barwienie

-nabywanie umiejętności wy-
powiadania się w różnych 
technikach plastycznych za 
pomocą kształtu i barwy

-rozwijanie zmysłu dotyku, 

-odkłada zabawki na miejsce
-zna właściwości warzyw 

-wymienia warzywa z nazw

-jest sprawne manualnie 
-samodzielnie wykonuje pracę 
-szanuje wytwory prac innych 
dzieci
-pomaga przy wykonaniu wy-
stawy 

-rozpoznaje warzywa po sma-



III.1
I.6

– zabawa sensoryczna. Doskonalenie zmysłów. 
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

węchu i smaku ku, węchu, dotyku 

Uwagi:

Temat tygodnia: „DRZEWA JESIENIĄ” 
Realizowane 
obszary pod-
stawy pro-
gra-
mowej

TEMAT DNIA DZIAŁANIA DZIECI Cele ogólne
Przewidywane 

osiągnięcia dzieci

I.6
I.9
I.5

IV.18
II.11
IV.18
I.2

I.5
I.7
I.6

Liście i owoce.

 „Lubię się bawić „– zabawa dowolna; wdrażanie do odkła-
dania zabawek na miejsce. „ Listki”– wycinanie z krepiny -
usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej.  „ Kółka 
małe, kółka duże” – zabawa ruchowa – ćwiczenie płynności
ruchów. 

„Spacer do parku” – technika doświadczeń poszukujących.: 
wskazywanie charakterystycznych cech jesieni i dostrzega-
nie zmian zachodzących jesienią.  „ Znam te liście i ich 
owoc” – ćwiczenia grafomotoryczne. „ Umiem myć zęby” – 
wyrabianie nawyku systematycznego, prawidłowego mycia 
zębów .

„Tańczące liście”– zabawa z chustą animacyjną. „ Lubię ry-

-wdrażanie do odkładania zaba-
wek
-nabywanie umiejętności posłu-
giwania się nożyczkami z prze-
strzeganiem zasad bezpieczeń-
stwa
- poznawanie przyrody i posze-
rzanie wiedzy o środowisku przy-
rodniczym jesienią

-wdrażanie do współdziałania 
poprzez jednoczesne wykonywa-
nie takich samych ruchów pod-
czas podnoszenia chusty

-odkłada zabawki na miejsce
-wycina wg wzoru
-bezpiecznie posługuje się 
nożyczkami

-wskazuje cechy jesieni
-dostrzega zmiany w przyro-
dzie
-potrafi wymienić nazwę 
drzewa , owocu i odszukać 
liść z danego drzewa

-wykonuje odpowiednie ru-



sować” – swobodna ekspresja plastyczna. Zabawy dowolne
według zainteresowań dzieci .

chy chustą
-poprawnie posługuje się 
przyborami do rysowania 

III.1
IV.2
III.8
I.5

I.7
I.5
I.8
I.4

I.5
I.7
IV.8
I.6

W parku. 

  „Lubię się bawić” – zabawa dowolna; wdrażanie do odkła-
dania zabawek na miejsce . „W parku” – ćwiczenia słowni-
kowo – gramatyczne; zachęcanie do poprawnego budowa-
nia zdania.                     „ Kółka małe, kółka duże” - zabawa 
ruchowa- ćwiczenie płynności ruchów.

 „W parku”– ćwiczenia grafomotoryczne.  Zabawy i ćwicze-
nia gimnastyczne -zestaw VI.  Spacer w pobliżu przedszkola 
i obserwacja drzew. „Umiem myć zęby” – wyrabianie nawy-
ku systematycznego, prawidłowego mycia zębów.

„Tańczące liście” – zabawa z chustą animacyjną. „ W parku”
– ćwiczenia grafomotoryczne. „ Drzewa w parku” – malo-
wanie liści farbą plakatową. Zabawy dowolne według zain-
teresowań dzieci.

-kształtowanie umiejętności bu-
dowania dłuższych zdań i stoso-
wania określeń: na, obok, pod
- utrwalenie kierunków oraz ko-
ordynacji wzrokowo- słuchowo- 
ruchowej
- kształtowanie umiejętności po-
sługiwania się woreczkiem gim-
nastycznym podczas ćwiczeń

-doskonalenie umiejętności gra-
fomotorycznych i plastycznych 
-zachęcanie do zabaw wg zainte-
resowań 

-odkłada zabawki na miejsce
-buduje dłuższe zdania w wy-
powiedzi
- chętnie bierze udział w za-
bawie

-precyzyjnie rysuje
-jest sprawne ruchowo
-poprawnie wykonuje ćwi-
czenia

-bawi się zgodnie 
-poprawnie posługuje się 
przyborami
 

III.5
IV.9
I.9
I.5

IV.18
IV.15
III.8
I.5
I.4

I.5

Żołędzie i kasztany. 

„Lubię się bawić” – zabawa dowolna; wdrażanie do odkła-
dania zabawek na miejsce. „ Wskaż taki sam liść/owoc” – 
zabawa dydaktyczna. „ Kółka małe, kółka duże” – zabawa 
ruchowa- ćwiczenie płynności ruchów, utrwalenie kierun-
ków oraz koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej. 
 
„Kasztany i żołędzie” – zabawa dydaktyczna; doskonalenie 
umiejętności przeliczania w zakresie 1-5; Zapoznanie z li-
czebnikiem głównym 5. „ Ile kasztanów ?” – tworzenie 
zbiorów. „ Raz, dwa, trzy” – zabawa ruchowa przy wyliczan-
ce.                                           
 Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.                         

-wskazanie naturalnych okazów 
będących odpowiednikami ob-
razków

-nabywanie umiejętności po-
rządkowania zbiorów według 
malejącej i wzrastającej liczby 
elementów

-rozwijanie sprawności manual-

-bawi się zgodnie z innymi
-zna owoce i liście drzew i je 
nazywa

-przelicza w zakresie 5
-określa liczebność zbiorów
-stawia się na zbiórki 

-potrafi narysować kasztany 



IV.1
I.6

„Tańczące liście” – zabawa z chustą animacyjną. „ Mam 5 
kasztanów” – rysowanie i lepienie. Zabawy dowolne we-
dług zainteresowań dzieci

nych
-zachęcanie do rozwijania swo-
ich zainteresowań  

-bawi się w zespołach 

IV.6
III.4
IV.1
I.5

IV.12
IV.7
I.5
I.4
I.2

I.5
IV.18
I.8
I.6

Korale jesieni. 

„Lubię się bawić” – zabawa dowolna; wdrażanie do odkła-
dania zabawek na miejsce. „ Korale dla ptaków” – praca 
plastyczna z owocami jarzębiny. „ Kółka małe, kółka duże” - 
zabawa ruchowa- ćwiczenie płynności ruchów. 

„ Korale pani jesieni” – układanie rytmów z owoców drzew 
„Koncert dla jesieni” – gra na instrumentach perkusyjnych; 
kształcenie umiejętności gry na instrumentach perkusyj-
nych. „Gdy kółeczko obracamy, jaką porę roku mamy? – za-
bawa ruchowa; Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkol-
nym: zabawy tropiące .

„ Tańczące liście” – zabawa z chustą animacyjną. „ Wrzuć 
kasztan/żołądź/orzech do koła/kosza” – zabawa z elemen-
tem rzutu i celowania. Zabawy dowolne według zaintereso-
wań dzieci.

-zachęcanie do rozwijania swo-
ich zainteresowań
-utrwalenie kierunków oraz ko-
ordynacji wzrokowo- słuchowo- 
ruchowej
- kształtowanie pojęcia „kon-
cert”, rozbudzanie muzycznych 
zainteresowań
- kształtowanie pojęcia „jesień”
-omówienie: co to jest, komu 
potrzebne, do czego służy
-doskonalenie sprawności fizycz-
nych związanych z rzutem do 
celu  

-bawi się zgodnie z kolegami
-używa zwrotów grzeczno-
ściowych 
-stosuje w zabawie „kierun-
kowość” 
-układa rytmy z owoców
-zna instrumenty perkusyjne
-potrafi grać na instrumen-
tach tworząc melodię 
-odnajduje przedmioty i 
określa ich cechy
-zna dary jesieni
-potrafi rzucić do celu 

I.6
IV.1
I.7
I.9
I.5

IV.2
IV.1
I.5
I.4
III.8
I.2

Drzewa. 

„Lubię się bawić „– zabawa dowolna; wdrażanie do odkła-
dania zabawek na miejsce. „ Klon” – ćwiczenia grafomoto-
ryczne kształtowanie pojęć: pień, korona drzewa. „ Kółka 
małe, kółka duże” - zabawa ruchowa- ćwiczenie płynności 
ruchów, utrwalenie kierunków oraz koordynacji wzrokowo-
słuchowo- ruchowej .
„Kolory jesieni” – wypowiedzi na temat obrazka. „ Piękna 
jesień” – wykonanie zbiorowej pracy plastycznej. „ Jestem 
drzewem” – zabawa dramowa na wyczucie siły, swojego 
potencjału.  Zabawy swobodne na placu przedszkolnym  
Spacer w pobliżu przedszkola z obserwacja drzew.  Zabawa-
„Które wysokie/niskie, grube/cienkie. Które ma liście w for-
mie blaszek, a które – igieł”.

- wdrażanie do odkładania zaba-
wek na miejsce
-doskonalenie motoryki małej 

- rozwijanie koordynacji wzroko-
wo – ruchowej, jako przygoto-
wanie do nauki czytania i pisa-
nia; wyrażanie rozumienia świa-
ta poprzez impresje plastyczne
-zapoznanie z gatunkami drzew

-bawi się w zespole lub z ko-
legą 
-rozróżnia pień, korona
-stosuje się do poleceń

-wypowiada się na temat ob-
razka
-samodzielnie wykonuje pra-
cę 

-wykonuje polecenia obser-
wacyjne 



I.5
III.2
IV.13
III.7
I.6

„ Tańczące liście” – zabawa z chustą animacyjną. Dzieci 
unoszą i opuszczają chustę, na której są umieszczone paski 
lub kawałki pociętej krepiny. Krepinę przygotowały dzieci 
rano. „Tajemnice liści”– zabawa badawcza. Oglądanie po-
wierzchni liścia przez szkło powiększające. Zabawy dowol-
ne według zainteresowań dzieci.

-zachęcane do obserwacji z wy-
korzystaniem lupy

-bawi się zgodnie z innymi
-wie do czego służy lupa 
-bawi się w zespołach
-kulturalnie odnosi się do in-
nych 

Uwagi:


