
Mamo, Tato 

 

W październiku będziemy realizować następujące 

tematy: 

1. Dary jesieni. 

2. Dbamy o zdrowie. 

3. Jesienią w parku i lesie. 

4. Zabawy na jesienne wieczory. 

 

 Utrwalimy nazwy owoców. Poznamy ich kształt, kolor.  

 Zapoznamy się z nazwami drzew owocowych.  

 Będziemy dzielić na sylaby nazwy owoców, warzyw.  

 Będziemy rozwijać sprawność manualną podczas rysowania, wycinania, 

lepienia z plasteliny i gliny. 

 Poznamy nazwy warzyw ich kształt i kolor.  

 Będziemy rozwiązywać zagadki o tematyce jesiennej i o warzywach. 

 Będziemy układać obrazki z figur geometrycznych. 

 Utrwalimy zasady bezpiecznego grzybobrania. 

 Będziemy odróżniać grzyby jadalne i niejadalne. 

 Poznamy litery: A,a ; I,i ;E,e. 

 Będziemy ćwiczyć umiejętności określania głoski w nagłosie nazw 

niektórych warzyw, liczyć głoski w słowach. 

 Będziemy rozwijać umiejętności czytania metodą globalną i sylabową. 

 Będziemy wyszukiwać poznane litery w wyrazach. 

 Poznamy pojęcie „zdrowy styl życia” 

 Będziemy rozwijać ogólną sprawność dzieci poprzez udział w zabawach 

ruchowych, ćwiczenia gimnastyczne. 

 Poznamy cyfrę 2. 

 Poznamy nazwy drzew: dąb, klon, kasztanowiec, jarzębina, brzoza. 

 Wykonamy jesienną kompozycję z materiału przyrodniczego. 

 Będziemy układać trzyelementowe rytmy z warzyw, owoców i je 

kontynuować. 

 



Wiersz pt. „Na straganie „ 

 

Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

„Może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze.” 

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 

Leżę tutaj już od wtorku!” 

Rzecze na to kalarepka: 

„Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!” 

Groch po brzuszku rzepę klepie: 

„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?” 

„Dzięki, dzięki, panie grochu, 

Jakoś żyje się po trochu. 

Lecz pietruszka- z tą jest gorzej: 

Blada ,chuda spać  nie może.” 

„A to feler- 

Westchnął seler. 

Burak stroni od cebuli, 

A cebula doń się czuli: 

„Mój buraku, mój czerwony, 

Czybyś nie chciał takiej żony?” 

Burak tylko nos zatyka: 

„Niech no pani prędzej zmyka, 

Ja chcę żonę mieć buraczą, 

Bo przy pani wszyscy płaczą.” 

„A to feler”- 

Westchnął seler. 

Naraz słychać głos fasoli: 

„Gdzie się pani tu gramoli?” 

„Nie bądź dla mnie taka wielka”- 

odpowiada jej brukselka. 

„Widzieliście, jaka krewka!”- 

Zaperzyła się marchewka. 

„Niech rozsądzi nas kapusta!” 

„Co , kapusta?! Głowa pusta?!” 

A kapusta rzecze smutnie: 

„Moi drodzy, po co kłótnie, 

Po co wasze swary głupie, 

Wnet i tak zginiemy w zupie!” 

„A to feler”- 

Westchnął seler. 



Piosenka pt. ”Hartuj ciało” 
 

W zdrowym ciele zdrowy duch, 

a dla ducha dobry ruch. 

Siła, sprawność i odwaga 

Nie przeszkadza lecz pomaga. 

Życie ja bieg z przeszkodami 

Trudne może być czasami. 

 

 

Ref. Zatem raz, dwa i trzy, i cztery, 

        wyłączamy komputery, 

        raz, dwa i trzy, i cztery, 

        wyłączamy komputery. 

 

 

Hartuj ciał, hartuj ducha 

Od podeszwy aż do ucha. 

Rower deska bieg na setkę, 

Ścieżka zdrowia, gra w kometkę. 

Gdy rodzina się wygina, 

To nie weźmie jej angina, 

A jak dziadek nie da rady 

Niech wykona dwa przysiady. 

 

 

Ref. Zatem raz, dwa i trzy, i cztery, 

        wyłączamy komputery, 

        raz, dwa i trzy, i cztery, 

        wyłączamy komputery. 

 

 
 


