
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE 

PAŹDZIERNIK 

 

Tematyka:  

1. Idzie jesień przez świat 

2. Jesienna przyroda 

3. Koszyk Pani Jesieni 

4. Skarby jesieni 

 

 

1. Aktywność społeczno-przyrodnicza: 

 dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na 

piękno jako wartość subiektywną, indywidualną, rozwijanie wrażliwości 

estetycznej 

 poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu  

 budowanie pozytywnej więzi z najbliższymi, wdrażanie do współdziałania w 

zespole 

 poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew 

 kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie 

obserwacji przyrodniczych 

 nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach 

codziennych - przezwyciężanie nieśmiałości  

 rozwijanie asertywności 

 poznawanie wybranych gatunków zwierząt i środowiska ich życia, zapoznanie ze 

zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku 

 poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i 

zwierząt 

 poznawanie roślinności uprawianej na polu  

 rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka 

 poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu 

 poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla 

ludzi i zwierząt 

 poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych 

 poznawanie sposobów przygotowywania się ludzi do zimy, w tym przetwarzania 

owoców i warzyw 

 

 



 

2. Aktywność ruchowo-zdrowotna: 

 rozwijanie sprawności motorycznej  

 umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie 

 

 

3. Edukacja językowo-literacka i słuchowa: 

 rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych 

 kształtowanie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej 

 rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych 

 rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie 

 rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek 

słuchowych 

 odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich 

 różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i,  wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od 

miejsca w wyrazie; 

 dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu 

 rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i 

krótkich rymowanek 

 rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą 

Dobrego Startu,  

 

 

4. Aktywność matematyczna: 

 doskonalenie umiejętności przeliczania 

 kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób 

 posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki 

wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo,  w, obok, nad, pod, 

przed, za, między 

 rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i 

porządkowym 

 rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i 

zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych 

 kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i 

dekodowania informacji 

 kształtowanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów 

 doskonalenie umiejętności klasyfikowania obiektów 

 doskonalenie umiejętności doliczania i odejmowania 

 

 

 



 

5. Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna: 

 kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci 

podczas zabaw plastycznych 

 zwracanie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie posługiwania się 

nożyczkami i innymi przyborami 

 

6. Aktywność muzyczna: 

 kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw 

ruchowych, tańca itp., 

 poznawanie utworów muzyki klasycznej 

 

 

 

PIOSENKA 

„Malowała jesień” 

sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie 

 

Malowała jesień w parku wszystkie liście, 

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście. 

Lala, lala, la, lala, lala, la. 

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście. 

 

Przyleciała sroczka i usiadła z boku, 

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół. 

Lala, lala, la, lala, lala, la. 

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół. 

 

Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie, 

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie. 

Lala, lala, la, lala, lala, la. 

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie. 

 

 


