
Przewidywane osiągnięcia dziecka 4-letniego w 

miesiącu październik 

 

Tematy kompleksowe: 

1. Dbamy o zdrowie 

2. Jesienią w parku i w lesie 

3. Zabawy na jesienne wieczory 

4. Listopadowe wspomnienia 

 

W miesiącu październik pod szczególną uwagą mamy: 

 Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby. 

 Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w 

którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo. 

 Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni. 

 Promowanie zasad zdrowego żywienia. 

 Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała. 

 Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść 
często. 

 Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny. 

 Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra. 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej. 

 Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń 

elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu. 

 Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów. 

 Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych. 

 Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi. 

 Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu. 

 Pogłębianie więzi rodzinnej. 

 Doskonalenie  małej motoryki. 

 Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i 

porządkowymi. 

 Doskonalenie technik zapamiętywania. 



 Rozwijanie spostrzegawczości. 

 Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5. 

 Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. 

 Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 Doskonalenie dużej motoryki. 

 Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka. 

 Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia. 

 Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się. 

 Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

 
 

Kilka wierszy i piosenek: 
 
Zbieramy grzyby 
sł. Agnieszka Galicka  
muz. Tadeusz Pabisiak 
 

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie. 
Co w tym koszu pani jesień nam niesie? 
 
Ref.: Kurki, rydze i maślaki, 
borowiki i kozaki pozbieramy dziś. X2 
 
Muchomora ominiemy z daleka. 
Niech muchomor na złe muchy tu czeka. 
 
Ref.: Kurki… 
 
Poszukamy żółtych kurek pod sosną. 
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną. 
 
Ref.: Kurki… 
 

Piosenka na chłodne dni 
sł. Agnieszka Galica 
muz. Tadeusz Pabisiak 
 
 
 
Umiem włożyć już buciki, 
Kurtkę zapiąć na guziki. 
 
Ref.: Chociaż trochę chłodno dziś, 



To na spacer trzeba iść. x2 
 
Wkładam czapkę i sweterek, 
mogę iść już na spacerek. 
 
Ref.: Chociaż… 
 
Rękawiczki, ciepły szalik, 
zimno mi nie będzie wcale. 
 
Ref.: Chociaż… 
 

Mam chusteczkę haftowaną 
(zabawa tradycyjna) 
 
Mam chusteczkę haftowaną 
co ma cztery rogi 
kogo kocham, kogo lubię 
rzucę mu pod nogi. 
Tej nie kocham, 
tej nie lubię, 
tej nie pocałuję, 
a chusteczkę haftowaną Tobie podaruję. 
 

Krowa w kinie 
Juliusz Wasilewski 
 
Pewna krowa w kapeluszu poszła raz do kina – 
Patrz w ekran, gębą rusza i cukierki wcina. 
Tuż za krową z miną wściekłą siedział koń w sandałach – 
nic nie wiedział, 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 rzeką, 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?! 
 

Kotek 
Julian Tuwim 
  
Miauczy kotek: miau! 
-Coś ty, kotku, miał? 
-Miałem ja miseczkę mleczka, 



Teraz pusta jest miseczka, 
a jeszcze bym chciał. 
-Co ci kotku, co? 
-Śniła mi się wielka rzeka, 
wielka rzeka pełna mleka 
aż po samo dno. 
Pisnął kotek pij… 
-Pij koteczku, pij! 
Skulił ogon, zmrużył ślipie, 
śpij – i we śnie mleczko chlipie, 
bo znów mu się śni. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


