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1. Jesienne zbiory 

2. Jesień w ogrodzie 

3. Jesienny krajobraz 

4. Deszczowa pogoda 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: 

 

 Poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią; wyrabianie postawy 

szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do 

poszanowania zwierząt i roślin. 

 Poznanie litery o, O. 

 Poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców. 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie 

tężyzny fizycznej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, 

kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. 

 Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo 

podczas zabaw ruchowych. 

 Poznawanie nazw niektórych drzew owocowych. 

 Poznanie cyfry 1, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie 

umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania. 

 Sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy  

w grupie, uczestniczenia w zabawach badawczych. 

 Kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej.  

 Rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o 

ludzi  

i rośliny, rozwijanie empatii, uczenie się udzielania wsparcia emocjonalnego. 

 Rozpoznawanie, nazywanie i układanie litery a, A. 

 Rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią,  

a które nad ziemią. 

 Poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów. 

 Rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek, miąższu; 

poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie 

ciekawości badawczej. 

 Odróżnianie środowiska parku i lasu. 

 Rozwijanie logicznego myślenia. 

 Doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku 

do zwierząt. 

 Poznanie kształtu litery i, I, rozpoznawanie jej, doskonalenie słuchu 

fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej. 



 Rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu 

kardynalnego  

i porządkowego; rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała. 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, 

rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie 

empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji. 

 Wprowadzenie litery e, E, kreślenie jej kształtu, doskonalenie świadomości 

fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania  

i pisania. 

 Doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, 

rozwijanie współpracy. 

 Rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego  

i porządkowego liczby 3. 

 Poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, 

utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów. 

 Utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże. 

 Utrwalenie zasad gry w gry planszowe. 

 


