
CZYM BĘDĄ ZAJMOWAĆ SIĘ 

MOTYLKI W PAŹDZIERNIKU?  

1. Dowiemy się jak wygląda kolorowa jesień:   

- przy pomocy stworzonego kącika sklepowego zapoznamy się z pracą 

sprzedawcy i z różnorodnym asortymentem warzywniaka. 

Przypomnimy sobie także jak należy się zachowywać w sklepie;  

- odkryjemy tajemnice owoców przy pomocy zmysłu dotyku, zapachu 

i smaku; 

- zapoznamy się z piramidą zdrowia, aby dowiedzieć się co się kryje 

pod pojęciem: „zdrowe odżywianie”; 

- przy pomocy różnorodnych owoców będziemy trenować umiejętność 

liczenia i wykonywania działań matematycznych; 

- poznamy nową technikę plastyczną i wykonamy  

tzw. „papierowe owoce”; 

- zaaranżujemy warzywną ekspozycję, a także omówimy cechy 

poszczególnych warzyw zwracając uwagę na ich wielkość, kolor, 

kształt oraz zapach i smak;  

- poznamy wiersze: Urszuli Kozłowskiej, pt. „W warzywniaku” 

oraz Juliana Tuwima, pt. „Rzepka”; 

- przy pomocy historyjki obrazkowej zapoznamy się z cyklem 

produkcji cukru – „Od buraka do lizaka”; 

- poćwiczymy buzie i języki, aby usprawnić narządy mowy; 

 - będziemy twórczo wykorzystywać materiał przyrodniczy w 

tworzeniu prac plastycznych. 



2. Sprawdzimy jak wygląda nasza droga do przedszkola:  

- czym jeździmy i co widzimy po drodze; 

- czy wiemy, jak zachować bezpieczeństwo po drodze; 

- nauczymy się swojego adresu zamieszkania i dowiemy się, po co 

warto go znać 

W warzywniaku 

 Pan sprzedawca wyładował 

W swoim sklepie świeży towar. 

 

Spójrzmy tylko, co tu mamy: 

Arbuz… przy nim dwa banany, 

 

Obok cztery lśnią jabłuszka, 

Nad jabłkami piękna gruszka. 

 

Niżej leży stos brukselki, 

Obok seler (jaki wielki!). 

                                 Nad selerem, nieco w górę, trzy buraki i ogórek. 

 

Natką macha do nas z kątka 

Marcheweczek słodkich piątka 

I pietruszek białych sześć. 

Aż się proszą, by je zjeść! 

 

A ja stoję przed wystawą, 

Zerkam w lewo, zerkam w prawo 

I ukradkiem ślinkę łykam. 

Jak to zmieścić do koszyka?!... 

3. Będziemy obchodzić Światowy Dzień Poczty: 

- wybierzemy się na pocztę, aby zapoznać się ze sposobem 

funkcjonowania owego urzędu, a także prześledzimy drogę listu od 

nadawcy do odbiorcy; 

- zapoznamy się z wierszem Juliana Tuwima, pt. „O Grzesiu kłamczuchu 

i o jego cioci”; 



- będziemy udoskonalać swoje zdolności fizyczne z uwzględnieniem 

elementów podskoku i wspinania się; 

- udoskonalimy zdolność klasyfikowania, omawiając wygląd, kolor, 

kształt, wielkość i liczbę dziurek naszych guzikowych zbiorów; 

- zaprojektujemy swoje własne znaczki pocztowe.  

4. Prześledzimy przygotowania zwierząt do snu zimowego: 

- zapoznamy się z fragmentem opowiadania Hanny Bechlerowej, pt. 

„Jak Kolczatek szukał mieszkania” oraz z wierszem Stefanii 

Szuchowej, pt. „Odloty”; 

- będziemy rozwiązywać zagadki dotyczące różnych zwierząt; 

- udoskonalimy orientacją przestrzenną (lewa i prawa strona) oraz 

naszą spostrzegawczość i koncentrację; 

- zapoznamy się z różnymi rodzajami grzybów, dowiemy się, które z 

nich są jadalne, a które trujące; 

- wykorzystamy tworzywo przyrodnicze do stworzenia pracy 

plastycznej w postaci jesiennych ludzików. 

Odloty 

- Ptaki, ptaszki wędrowniki! Gdzie lecicie? 

       - Do Afryki! 

 Lecimy całą gromadą dalej, niż pociągi jadą! 

            Będziemy machać skrzydłami nad górami, okrętami… 

 I jaskółki, muchołówki, dudki, kukułki, jerzyki 

poleciały do Afryki. 

 

 


