
  

 

 
 

Zamierzenia 

opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

na październik 2019 

dla dzieci z grupy „Mróweczki” 

 

 
 

 Idzie jesień... przez ogród i sad 

 Idzie jesień... do zwierząt 

 Co z czego otrzymujemy 

 Idzie jesień... z deszczem 

 

  



 

 

 

 

 

Cele główne: 
 

 Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata; 

 Rozwijanie mowy; 

 Rozwijanie sprawności ruchowej; 

 Ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały; 

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się (w celowo stworzonych sytuacjach) 

liczebnikami w aspekcie kardynalnym i porządkowym w zakresie 6; 

 Poznanie liter o, a, m – małej i wielkiej, pisanej i drukowanej, 

 Poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych; 

 Usprawnianie aparatu artykulacyjnego; 

 Rozwijanie sprawności manualnej; 

 Rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej; 

 Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego; 

 Porównywanie długości i wielkości przedmiotów; 

 Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej; 

 Poznawanie różnych stanów emocjonalnych; 

 Rozwijanie orientacji przestrzennej; 

 Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych; 

 Utrwalanie oznak jesieni; 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Piosenka pt. „Idzie jesień poprzez las” 

Słowa i muzyka: K. Gowik 

 

1. Kwitną astry kolorowe, liście lecą mi na głowę, 

w polu kopią kartofelki, bo już czas! 

Jesień wita świat, wita nas! 

 

Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat. 

Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak! 

Idzie jesień, za nią słońca złoty blask. 

Witaj, witaj wśród nas, witaj wśród nas! 

 

2. W sadzie jabłka malowane do koszyka skaczą same. 

Babie lato plącze nitki, bo już czas! 

Jesień wita świat, wita nas! 

 

Ref.: Idzie jesień… 

 

3. W lesie kwitną piękne wrzosy, 

grzybki rosną w kroplach rosy. 

Na wycieczkę chodźmy razem, bo już czas! 

Jesień wita świat, wita nas! 

 

Ref.: Idzie jesień… 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz pt. Wiewiórka  

Autor: Władysław Broniewski 

 

Ruda wiewiórka, ruda wiewiórka 

skacze wesoło z drzewa na drzewo. 

Z chwiejnej gałązki w zieleń da nurka, 

machnie ogonkiem w prawo i w lewo. 

Zeszła na ziemię, nic się nie boi, 

wie, że orzeszki mamy w kieszonkach. 

O, z ręki bierze! O, przy mnie stoi 

chwiejąc puszystym końcem ogonka. 

Nikt jej nie skrzywdzi, nikt jej nie spłoszy 

taka jest śliczna, zręczna i żywa! 

Zjadła orzeszków za kilka groszy, 

na pożegnanie ogonkiem kiwa. 


