
Nauczymy się piosenki 

 

„Zbieramy grzyby” 

 

 

I. Z wielkim koszem idzie jesień po lesie. 

Co w tym koszyku Pani Jesień nam niesie? 

 

Ref.: Kurki, rydze i maślaki, 

borowiki i kozaki pozbieramy dziś.   x2 

 

II. Muchomora ominiemy z daleka. 

Niech muchomor na złe muchy tu czeka. 

 

Ref.: Kurki, rydze i maślaki 

       borowiki i kozaki pozbieramy dziś.   x2 

 

III. Poszukamy żółtych kurek pod sosną. 

         Nad potokiem smaczne rydze nam rosną. 

 

Ref.: Kurki, rydze i maślaki 

       borowiki i kozaki pozbieramy dziś.   x2 

 

 

 

 

 

 

 



Wysłuchanie wiersza 

 

„Krowa w kinie” 

Juliusz Wasilewski 

 

 

 

 

Pewna krowa w kapeluszu poszła raz do kina – 

patrzy w ekran, gębą rusza, i cukierki wcina. 

 

        Tuż za krową z miną wściekłą siedział koń w sandałach – 

nic nie widział, bo mu ekran krowa zasłaniała. 

Więc powiedział koń do krowy pukając ją w plecy: 

zdejmij ten kapelusz z głowy, zasłania mi przecież. 

   - Kto mnie puka?! – krowa rzekła, spojrzała na konia, 

po czym się zerwała z krzesła wielce przestraszona. 

- O, koń w kinie! Rany boskie! – wykrzyknęła z trwogą 

i uciekła gdzie pieprz rośnie podwinąwszy ogon. 

Teraz kogo spotka w gminie, tak go pyta zaraz: 

- A widziałeś konia w kinie, w dodatku w sandałach?!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Październik 
 

Tematyka:  

1. Dary jesieni 

2. Dbam o zdrowie 

3. Jesienią w parku i w lesie 

4. Zabawy na jesienne wieczory 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze: 

w październiku: 

 Poznamy dary jakie niesie ze sobą jesień. 

 Będziemy łączyć elementy w pary według wybranej cechy.  

 Nawiążemy wzajemne kontakty.    

 Będziemy kształtować umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby.  

 Skupimy uwagę podczas słuchania opowiadań i wierszy.  

 Poznamy zasady bezpiecznego zachwiania w kuchni.  

 Porozmawiamy na temat zdrowego żywienia. 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki.   

 Będziemy doskonalić umiejętności szybkiej reakcji na gest.  

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjnych.  

 Zapoznamy się z pracą lekarza i pielęgniarki. 

 Przełamiemy lęk przed wizytą u lekarza oraz poznamy zasady konieczności 

przyjmowania leków w razie potrzeby.  

 Będziemy doskonalić czynności samoobsługowych związane z higieną, dbanie o 

swoje ciało, mycie rąk, dbanie o porządek w sali 

 Poznamy prawidłową technikę mycia zębów.  

 Rozpoznamy i nazwiemy własne uczucia po wyrazie twarzy.  

 Będziemy porównywać wielkość drzew oraz prawidłowo posługiwać się 

określeniami: wysoki, niski.  

 Zapoznamy się z barwami podstawowymi i pochodnymi.  

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych.  

 Będziemy twórcze myśleć podczas rozwiazywania i wymyślania zagadek. 

 Poćwiczymy i pobawimy się na sali integracji sensorycznej.  

 


