
Założenia wychowawczo- dydaktyczne 

  na miesiąc PAŹDZIERNIK 
 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:  

1. TYDZIEŃ 1: POMOCNA DŁOŃ 

 Odpowiadam za porządek w szafie 

 Uwaga, to jest niebezpieczne! 

 Mama Antka to policjankta 

 Poznajemy zawód lekarza 

 Dzielny strażak 

2. TYDZIEŃ 2: IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT 

 Październikowe łaki wrzosowe 

 Humory jesiennej pory 

 Hop, w kałużę! 

 Jesienne dywany z liści 

 Park w kolorach jesieni 

3. TYDZIEŃ 3: JESIENNA PRZYRODA 

 Kto zasypia na zimę 

 Szyszki dla myszki 

 Wiewiórka Basia gromadzi zapasy 

 Bardzo kolczasty jeż 

 Żegnamy jaskólki, bociany 

4. TYDZIEŃ 4: KOSZYK PANI JESIEN 

 Cebulowe sweterki 

 Smaczne i zdrowe potrawy dyniowe 

 Jarzębinowa biżuteria 

 Kasztanowa wyliczanka 

 Tajemnice i skarby jesiennego lasu 

5. TYDZIEŃ 5: SKARBY JESIENI  

 Witaminki na grządce 

 Smaczne i zdrowe kiszonki 

 Żółte kolby kukurydzy 

 Jabłko, gruszka wpadły do fartuszka 

 Jakie specjały poda kucharz mały? 

 

 

 
 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA: 

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 



 zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni, 

 udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie. 

 korzystanie z toalety. 

Językowa aktywność dziecka 

 nabywanie koordynacji ruchowej 

  nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby 

w czasie zabawy. 

Artystyczna aktywność dziecka 

 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych , 

 reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu. 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka 

 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-

porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z 

elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą 

opowieści ruchowych, ze śpiewem, 

 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach. 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

 podejmowanie prób wspólnych zabaw, 

 dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi. 

Społeczny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

 podawanie swojego imienia i nazwiska, 

 poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy, 

 podejmowanie prób wspólnych zabaw, 

 przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, 

 uczestniczenie we wspólnych zabawach. 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

 spacerowanie w pobliżu przedszkola. 

Językowa aktywność dziecka 

 uważne słuchanie rozmówcy, 

 wypowiadanie się prostymi zdaniami, 

 słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego, 

 wprowadzenie graficznych znaków umownych, np. znaczków w szatni, oznakowania półek 

indywidualnych. 

Artystyczna aktywność dziecka 

 słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela, 

 uczestniczenie w zabawach naśladowczych, 

 nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta), 

 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej. 

Poznawcza aktywność dziecka 

 wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów, 

 uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku 

satysfakcję i radość, 



określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, 

wysoko, nisko. 

WIERSZE I PIOSENKI: 

Paluszek- zabawa ruchowa ze śpiewem  

Tu paluszek, tu paluszek, 

Teraz pokazuję brzuszek. 

Tutaj rączka, a tu druga, 

A tu oczko do mnie mruga. 

Tu jest buźka, tu ząbeczki, 

Tu wpadają cukiereczki. 

Tu jest nóżka i tu nózka, 

Choć zatańczyć jak kaczuszka. 

 

Policjant- D. Strzemińska- Więckowiak 

Kto na straży prawa stoi? 

Kto opryszków się nie boi? 

Zwykle nosi broń w kaburze, 

Chodzi dumnie w swym mundurze. 

Ten, kto broi, ten, kto kradnie 

W jego ręce szybko wpadnie. 

A na drodze, dla piratów, 

Ma za karę plik mandatów. 

 

Jesień- B. Hodyl 

Z jesienią się dziś spotkałam, 

Choć wcale się z nią nie umawiałam, 

A ona przyszła do mnie sama 

W żółtobrązowe liście ubrana. 

 



Na głowie miała promyk słońca- 

Jesienny, chłodny, lecz nie do końca. 

Ciepły miała uśmiech na twarzy 

I trudno było mi ją z Jesienią skojarzyć.  

 

Minał bezpowrotnie wrzesień, 

Październik i nadeszła jesień. 

- pożegnałam właśnie lato- 

Powiedziała.- Co ty na to? 

- zostań jakiś czas z nami. 

Porozmawiamy przy kominku czasami. 

Zapraszam na herbatę z cytryną. 

 

Bo potem spotykam się 

Już tylko z Zimą. 

 

 

 

Strachy Agaty- Kącik Dobrego Startu 
 

Za tym drzewem widac oczy. 

Ktoś tam chyba schował się. 

Boję się czy nie wyskoczy 

Straszny wilk, który mnie zje. 

 

Nie bój, nie bój się Agato, 

Bo to Pani jesień jest. 

Czeka, aż odejdzie lato, 

By do parku wrezcie wejść. 

 

Ref.: Ozy jesieni 

Dwoje oczu jesień ma. 

Ja mam tez dwoje. 

I ty także masz. 

 

„Wiewiórka”- Franciszek Kobryńczuk 

Wiewióreczka, ruda, mała 

U krasnala w dziupli mieszka. 

Pod przysięgą obiecała 

Czynsz wypłacać mu w orzezkach. 

Wiedzie się jej coraz gorzej, 



Bo z dnia na dzień droższy orzech. 

I martwi się owym czynszem; 

- Czym go spłacę, czymże, czymże? 

Czy mi mieszkać skrzat pozwoli? 

Wiec gdy w parku na spacerze 

Spotkasz to maleńkie zwierzę, 

Pomóż, proszę, mu w niedoli! 

 

„Trzy jeże”- wyliczanka  

To są małe jeże trzy. 

Pierwszy jeż twardo spi. 

Drugi jabłka je. 

Trzeci schował się, a gdzie? 

 

KOLCZASTY JEŻ- sł. N. Kuszyńska, muz. Z. Kompaniejec 

1. A w ogrodzie jeżyk śpi. 

Żbudź się jeżu, zbydź. 

Lecz nie podam ręki Ci, 

Bo mnie będziesz kłuć. 

 

Ref: Chociaż na grzbiecie  

Jezyk kolce ma, 

To każde z dzieci, 

Lubi go jak ja. 

2. Mój jeżyku odwiedź nas, 

do przedszkola śpiesz. 

Był już kotek gościem raz, 

Może być i jeż.  

 

Ref: : Chociaż….. 

 

 



JASZTANY Z KOSZA- piosenka z Kącika dobrego Startu 

Idzie jesień po lesie. 

Kosz kasztanów pełen ma. 

W koszu dary tu niesie, 

Wszystkim nam kasztany da. 

 

Te kasztany okrąglutkie 

Ułożymy na dywanie. 

Oj, ciekawe jaki obraz 

Z tych kasztanów nam powstanie. 

 

DWA KASZTANKI- sł. M. Melednicka, muz. ang melodia popularna 

Szumią drzewa szu, szu, szu 

Wnet kasztanki spadają tu 

Słychać w koło tap, tap, tap 

Kasztanowy sypie grad. 

 

Teraz leżą tu i tam 

Ja je wszystkie zbiorę sam. 

Dwa kasztanki, rączki dwie 

Na kasztankach zagrać chcę. 

 

W spiżarni- M. Kownacka 

W spiżarni na półkach 

Zapasów bez liku. 

Są dżemy, kompoty, 

Złoty miód w słoiku. 

I cebula w wiankach, 



I grzybki suszone, 

Są główki kapusty, 

Ogórki kiszone. 

A gdy będzie w zimie 

Tęgi mróz na dworze, 

Zapachnie nam lato- 

Gdy słoik otworzę. 

 

DWA JABŁKA- sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka-Sypko 

 

Lecą jabłka z drzewa prosto do koszyka 

A czerwone, duże jabłko na trawę umyka. 

Ref. Hop SA hop SA trawę umyka. 

Za czerwonym pędzi małe i zielone 

Chociaż chowa się pod listkiem widać mu ogonek. 

Ref. O je je je widać mu ogonek 

Wieje wietrzyk wieje kręci jabłuszkami  

Będą teraz tańcowały w sadzie pod drzewami. 

Ref. Tra la la la w sadzie pod drzewami.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


