
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mamo, Tato, 

w tym miesiącu: 



 

 w dalszym ciągu będziemy doskonalić umiejętność dokonywania analizy                      

i syntezy sylabowej imion; 

 rozwiniemy umiejętności językowe – zachęcanie do zabaw słowotwórczych; 

 nauczymy się dostrzegać i podawać nazwy zjawisk atmosferycznych 

charakterystycznych dla późnej jesieni; 

 poznamy kształty i kolory chmur; rozwiniemy wyobraźnię; 

 podczas zajęć matematycznych rozwiniemy umiejętność dostrzegania oraz 

kontynuowania regularności i rytmów; 

 będziemy grupować elementy według wielkości; 

 utrwalimy nawyk oddychania prawidłowym torem oddechowym przy 

tworzeniu pracy plastycznej; 

 będziemy opowiadać historyjki obrazkowe zgodnie z chronologią zdarzeń, 

używanie określeń: na początku, potem, na końcu; 

 utrwalimy liczenie w dostępnym zakresie; 

 rozwiniemy myślenia przyczynowo-skutkowe; 



 

 dowiemy się, jak należy opiekować się zwierzętami; 

 poznamy znaczenie słowa opiekun; 

 zapoznamy się z pracą weterynarza; 

 będziemy rozwiązywać zagadki dźwiękowe – rozpoznawania głosów zwierząt 

domowych; 

 poznamy zasady odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt; 

 usprawnimy narządy mowy poprzez zabawy naśladowcze oparte na 

zgłoskach; 

 wzbogacimy wiedzę przyrodniczą (zwierzęta zasypiające na zimę); 

 poznamy materiały o różnorodnej strukturze; posługiwanie się określeniami: 

miękki, szorstki; 

 rozwiniemy ogólną sprawność fizyczną, ruchową i motoryczną; 

 wykonamy prace plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. 

 
 



SPACER PO DYWANIE  

sł. D. Gellner  

I. Kiedy niebo płacze  

idziemy na spacer  

dookoła stołu  

z piosenką wesołą.  

Ref: Idą parami lalki z misiami  

Depczą dywan, depczą dywan  

z frędzelkami.  

Idą parami lalki z misiami  

a gumowe piłki dwie  

po podłodze toczą się. 

II. Gdy za oknem dmucha  

nikt wiatru nie słucha,  

chodzi dookoła  

wycieczka wesoła. 

Ref: Idą parami lalki z misiami…  



Co ciekawego u Kotków? 
 

W sierpniu po raz pierwszy spotkaliśmy się w przedszkolu podczas zajęć adaptacyjnych. 

W ramach pracy plastycznej, każdy Kotek namalował wspólnie z rodzicem swojego 

kolorowego koteczka.  

Folder: ADAPTACJA 

 

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Kotki bardzo wesoło bawiły się 

w kolorowym zamku.   

Folder: ZAMEK 

 

Jesteśmy już prawdziwymi przedszkolakami. A stało się to za sprawą pani dyrektor Ewy 

oraz zaczarowanej, kolorowej kredki. 



Folder: PASOWANIE 

 

Podczas zajęć dydaktycznych Kotki poznały zdrowe produkty żywnościowe. Dowiedziały 

się również, dlaczego należy jeść warzywa i owoce. Podczas zajęć kulinarnych 

przygotowaliśmy zdrowe, pełne witamin soki owocowo-warzywne.  

Folder: SOK 

 

Pod koniec października w sali Kotków powstało Dyniowe Królestwo. Wszyscy przynieśli 

dynie: małe, średnie, duże, pomarańczowe, zielone, żółte, a nawet białe. Bardzo 

kreatywnie wykorzystaliśmy zgromadzone dyniowe eksponaty. Była dyniowa gimnastyka, 

dyniowa matematyka i dyniowa plastyka. Wielozmysłowo poznawaliśmy dynie. 

Sprawdziliśmy też, co dynia ma w środku. Kotki były bardzo zdziwione, gdy okazało się, 

że w środku nie ma świeczki, tylko są pestki – no cóż tak to z dynią bywa  

 Podsumowaniem dyniowych działań w naszej grupie były zajęcia kulinarne. Tym razem 

przygotowaliśmy pieczoną dynię z miodem oraz cynamonem. 

Folder: DYNIA 

 



Kotki ubrane w „dyniowe kolory” spotkały się z koleżankami i kolegami z przedszkola 

podczas „dyniowej rewii mody”. Każdy mógł wybrać się do krainy zwanej Dyniolandią                     

i poznać panujące tam zwyczaje, zabawy i pląsy. Kotki bawiły się wspaniale, humory 

dopisywały. Pełni wrażeń powróciliśmy do sali. Na zakończenie „Tygodnia z dynią” każdy 

kotek otrzymał medal za udział w „dyniowych zabawach”. 

Folder: DYNIOWY BAL   

 

W październiku bardzo uroczyście obchodziliśmy trzecie urodziny Majeczki i Szymusia. 

Naszym jubilatom życzymy wielu wesołych zabaw w przedszkolu  

Folder: URODZINY- Maja 

 

 

 


