
Założenia wychowawczo- dydaktyczne 

          na miesiąc PAŹDZIERNIK 

 

   

  

TEMATYKA KOMPLEKSOWA PRZEWIDZIANA                                            

DO REALIZACJI W PAŹDZIERNIKU:  

  

1. TYDZIEŃ 1: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH  

2. TYDZIEŃ 2: JESIENIĄ W PARKU  

3. TYDZIEŃ 3: JESIENIĄ W LESIE  

4. TYDZIEŃ 4: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY  

 
 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 
 Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka. 

 Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. 

 Koncentrowanie uwagi na innych osobach. 

 Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.  

 Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły. 

 Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, 

w gospodarstwie domowym. 

 Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci. 

 Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy. 

 Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części. 

 Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej. 

 Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych 

potraw – próbowanie własnych wyrobów. 

 Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. 

 Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, las, borowik, 

maślak, cebula. 

 Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów. 



 Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego. 

 Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych. 

 Nauka piosenek i pląsów. 

 Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych 

dzieciom. 

 Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.  

 

 

WIERSZE I PIOSENKI: 

 

 

Dary jesieni – piosenka  

sł. i muz. Joanna Bernat  

 

1.    Za domem w ogrodzie 

dojrzały warzywa. 

Wzięła Zosia koszyk i warzywa zrywa (2x) 

Ref. Cebulę i pory, 

Kapustę, kalafiory 

Marchew i selery 

I pietruszki cztery. 

2.    Poszła więc do sadu, 

co się złotem mienił, 

by dary pozbierać od Pani Jesieni (2x) 

Ref. Tu śliwka, tu gruszka, 

tam słodkie są jabłuszka, 

a pod płotem stoi 

malin pełen słoik. 

 

Zielony- wiersz 
Marcin Brykczyński 

 

Pan Ogórek żył w ogródku, 

Rosnąc sobie pomalutku. 

Z grzęby się nie ruszał wcale 

I zielenił się wytrwale. 

Aż raz, obok, w środku lata, 

Rozwinęła się sałata, 

Której zieleń niezrównana 

Zachwycała go od rana. 

Pan Ogórek ze swej grzędy, 

Zaczął błagać ja o zwględy, 

Ale ona choć niemała, 

W głowie wciąż zielono miała. 



Odmawiała mu z uporem, 

Aż uległa przed wieczorem, 

Gdy bez reszty skradł jej serce 

Na spotkaniu w salaterce. 

 

 

Pomidor – wierszyk  
Jan Brzechwa 

 

Pan pomidor wlazł na tyczkę 

I przedrzeźnia ogrodniczkę. 

"Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

Oburzyło to fasolę: 

"A ja panu nie pozwolę! 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

Groch zzieleniał aż ze złości: 

"Że też nie wstyd jest waszmości, 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

Rzepka także go zagadnie: 

"Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie! 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

Rozgniewały się warzywa: 

"Pan już trochę nadużywa. 

Jak pan może, 

Panie pomidorze?!" 

Pan pomidor zawstydzony, 

Cały zrobił się czerwony 

I spadł wprost ze swojej tyczki 

Do koszyczka ogrodniczki. 

 

Idzie Felek- wierszyk 
Małgorzata Barańska 

 

Idzie sobie mały Felek, 

Żeby kupić kartofelek. 

A dla Zuzi i dla Ewki 

Felek kupi dwie marchewki. 

Dla Marysi kupi pory, 

Dla Marcinka kalafiory, 

 



 

Liście – wierszyk  
Bożena Forma 

 

Spadają liście, 

szeleszczą wkoło, 

wiatr je unosi 

gwiżdżąc wesoło.  

 

Lecą kasztany, 

cieszą się dzieci. 

Słabiej niż latem 

słoneczko świeci.  

 

Nagle żołędzie 

z drzewa spadają, 

chętnie je zaraz 

wszyscy zbierają. 

 

Pięknie korale 

ma jerzębina, 

to znak, że jesień 

już się zaczyna. 

 

 

Toczą się kasztanki trzy- piosenka 
Sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka- Sypko 

 

Toczą się kasztanki trzy, 

hop, la, la. 

Dwa wesołe, jeden zły, 

hop, la, la. 

To dlatego złoszczę się, 

hop, la, la. 

Bo nikt nie chce zabrać mnie, 

hop, la, la. 

Woła Ola, woła Jaś, 

hop, la, la. 

Już kasztanku, jesteś nasz, 

hop, la, la. 

Śmieje się kasztanek w głos, 

hop, la, la. 

Z nim kasztanków cały stos, 

hop, la, la. 

 

 



 

Jarzębina – wiersz 

Hanna Ożogowska 

 

Na wioskowej drodze  

jarzębina stoi,  

w czerwone korale  

jesienią się stroi.  

Szła Kasieńka drogą,  

popatrzyła w górę:  

– Rzuć mi jarzębino  

koralików sznurek. 

 

Jeż- wierszyk 

Iwona Salach 

 

W suchym lesie mieszka jeż 

chcesz zobaczyć – to się spiesz! 

Pod gromadką liści śpi, 

gdy słoneczko złote lśni. 

 

Idzie Jan do lasu- wierszyk masażyk 
Małgorzata Barańska 

 

Idzie, idzie Jan do lasu,                             

 

 

Bo ma dzisiaj dużo czasu. 

Gdy nazbiera grzybów w lesie 

 

To do domu je zaniesie. 

Dzieci palcami kroczą po wewnętrznej 

stronie przedramienia  

 

Dzieci jedna dłonią chwytają i lekko 

podciągają kolejne palce drugiej dłoni.  

 

Dzieci kroczą palcami od dłoni do łokcia. 

 

Stary niedźwiedź- piosenka 

Sł i muz. Tradycyjne 

 

Stary niedźwiedź mocno śpi,  

stary niedźwiedź mocno śpi, 

my sie go boimy, na palcach chodzimy, 

jak sie zbudzi to nas zje,  

jak się zbudzi, to nas zje. 

 

Pierwsza godzina niedźwiedź śpi, 

druga godzina niedźwiedź chrapie. 

trzecia godzina niedźwiedź łapie! 

 



 

 

Muchomor – wierszyk z rysowaniem  
Arkadiusz MAćkowiak 

 

Rysuj ze mną dwie kreseczki - niech trzymają pion.  

Już połowa muchomora, to jest jego trzon.  

No a nad nim jest kapelusz, co ma kształt półkola.  

W nim narysuj kilka łatek, to jest twoja wola. 

Białe zostaw trzon I łatki, zrób to więc uwaznie.  

Całą resztę na czerwono koloruj odważnie.  

 

 

 

Zapasy na zimę – wiersz  
Wanda Grodzieńska 

 

Biegnie myszka po ściernisku,  

Trzyma ziarnko zboża w pyszczku.  

Trzeba zbierać okruszyny,  

By nie zginąć pośród zimy.  

Skacze, skacze wiewióreczka 

 Po szumiącym lesie.  

Zrywa orzech na leszczynie  

I do dziupli niesie.  

Trzeba zbierać już zapasy  

Na zimowe ciężkie czasy!  

 

 

 

Pije pszczółka miód na kwiatku,  

Długą trąbkę stula,  

Wnet zabrzęczy, wnet. poleci  

Z powrotem do ula;  

Trzeba zebrać dużo miodu,  

By nie było w zimie głodu!  

Wyjrzał zając spod jałowca.  

Cóż to za krzątanie?  

To już jesień - brzęczy pszczółka  

Jesień, miły panie.  

Zbierz korzonki, zbierz kapustę  

I brzozową korę,  

Byś, zajączku, nie był głodny  

W tę zimową porę! 

 


