
              Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc październik 2022 

Jesień  w  sadzie  –  rozpoznawanie i nazywanie owoców dojrzewających jesienią, poznawanie nazw drzew owocowych, 

wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, poznanie niektórych sposobów robienia 

przetworów, uświadamianie wartości odżywczych owoców dla prawidłowego rozwoju, zachęcenie dzieci do spożywania 

owoców i ich przetworów jako źródła witamin, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie 

umiejętności słuchania ze zrozumieniem 
  

Jesień w ogrodzie – rozpoznawanie i nazywanie warzyw najczęściej spożywanych, oraz warzyw mniej popularnych, 

wskazywanie ich jadalnych części, odróżnianie, które rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozpoznawanie i podawanie 

nazw części warzyw: skórki, pestek, miąższu, rozwijanie ciekawości poznawczej, badawczej, uświadamianie wartości 

odżywczych warzyw dla prawidłowego rozwoju, zachęcanie do spożywania warzyw i ich przetworów jako źródła witamin                                                                                                                                                              

Jesienny krajobraz – odróżnianie środowiska parku i lasu, zdobycie wiedzy o tym, dlaczego liście zmieniają kolor                             

i spadają na ziemię, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości 

w stosunku do zwierząt, utrwalenie wiedzy o zmianach w przyrodzie jesienią, oraz informacji o skarbach jesieni, 

doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, poznanie nowej piosenki, kształcenie wrażliwości                                        

i pamięci muzycznej 

 Deszczowa pogoda – przypomnienie wiedzy o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, doskonalenie 

umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności określania emocji, ćwiczenie 

wyobraźni, rozwijanie empatii, utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, utrwalenie wiedzy o tym, skąd 

biorą się kałuże, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad 

bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie umiejętności współpracy     

                       Piosenka do nauki                                                                       Wiersz do nauki  

                  Lecą liście dookoła                                                                              Jesień                                                                                                              

 sł. Monika Kluza, muz. Monika i Mateusz Kluza                                                              autor nieznany                                                                                                                  

aranż. Mateusz Kluza                                                                                                                                                                 

              Lecą liście dookoła, już Jesieni nadszedł czas,                                                     Jesień na paluszkach 

              chodź na spacer razem z nami, Jesień dla nas skarby ma.                                    spaceruje w parku 

              Kolorowa gra muzyka i listeczków słychać śpiew,                                              i rozdaje wszystkim 

              a żołędzie z kasztanami, razem bawią się.                                                            swe skarby w podarku.   

                                                                                                     

Ref. To muzyka na smykach,                                                                                        Wręcza nam bukiety 

to muzyka w słońca promykach.                                                                            kolorowych liści 

W śpiewie wiatru na polach,                                                                                  i smutek zamienia 

w strugach deszczu,                                                                                                w roześmiane myśli. 

w złotych wieczorach. 

                                                                                                                                            Nasypie w berety, 

             Lecą liście dookoła, już Jesieni nadszedł czas,                                                      albo do kieszeni – 

weź parasol swój do ręki, deszcz dla Ciebie dzisiaj gra.                                       kasztanów, żołędzi 

Skaczą krople po kałużach, wystukują serca rytm,                                                i złotych promieni. 

zamknij oczy i posłuchaj, z deszczem śpiewaj dziś. 

                                                                                                                                           Pozdrowi wiewiórkę                                                      

Ref. To muzyka na smykach,                                                                                        roześmianym echem,                                                          

to muzyka w słońca promykach.                                                                           a potem pożegna – 

             W śpiewie wiatru na polach,                                                                                  cichutko, z uśmiechem… 

             w strugach deszczu, 

             w złotych wieczorach. 


