
 

 
 
 
 
 
 

ZAMIERZENIA 
 
 
 
 
 

 

 

Zamierzenia  

dydaktyczno - wychowawczo  

- opiekuńcze 

 na miesiąc październik 2019 r. 

 

grupa: MISIE 
 



 

 

 

TEMATYKA: 

 
 

 IDZIE JESIEŃ PRZEZ OGRÓD I SAD 

 IDZIE JESIEŃ DO ZWIERZĄT 

 CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY? 

 IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM 

 TYDZIEŃ CZESKI 

 



 

CELE GŁÓWNE: 

 rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy, 

 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 

 nauka układu ruchowego do piosenki, 

 rozwijanie poczucia rytmu, 

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci, 

 rozwijanie umiejętności rachunkowych, 

 utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców, 

 rozwijanie sprawności fizycznej, 

 utrwalanie znajomości kolorów, 

 rozwijanie umiejętności plastycznych, 

 poznawanie miejsca, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą 

zimą, 

 poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt  

do zimy, 

 rozwijanie orientacji przestrzennej, 

 rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt, 

 poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki, 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii  

i rozwijaniu wrażliwości, 

 poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny, 

 zapoznanie z etapami powstawania mąki, 

 właściwe posługiwanie się monetami w zabawie, 

 poznawanie europejskiego sąsiada - Czech 

 



 

PIOSENKA: 

 
Jesień w sadzie i w ogrodzie (sł. i muz. D. i K. Jagiełło) 

 
I. Już na drzewach w sadzie 

i grządkach w ogrodzie 

dojrzały przysmaki, 

które jemy co dzień. 

 

Ref.: Bakłażany, patisony, marchew i pietruszka, 

złota dynia, jabłko, śliwka i dojrzała gruszka. 

 

II. Pójdziemy z koszami, 

każdy coś przyniesie. 

Czy już wszyscy wiecie, 

co nam dała jesień? 

 

Ref.: Bakłażany, patisony, marchew i pietruszkę… 

 

 

 



 

ZABAWA PALUSZKOWA 

 

Wiewióreczka mała 

kamyczek spotkała, 

patyczek spotkała, 

robaczka spotkała, 

szyszkę spotkała, 

orzeszka spotkała. 

Kamyczek poklepała, 

patyczek podrapała, 

robaczka uściskała, 

szyszkę pogłaskała, 

a orzeszka zabrać chciała. 



 

WIERSZ: 

 
 

 

K. Datkun-Czerniak  

 

Szara pogoda 

 
Szara chmurka, obok druga, 

pełne kropel dżdżu. 

Deszczyk pada już od rana, 

smutno, smutno mu. 

Szare pole, lasy szare, 

kiedy pada deszcz. 

Szare niebo, łąki szare, 

wszędzie szaro jest. 

A tu pada, pada, pada 

już przez cały dzień! 

Oj, deszczyku, już wystarczy, 

zmień pogodę – zmień! 

Niech rozzłoci się słonecznie 

wszystko wkoło nas, 

a szarości niech odpłyną. 

Już słoneczka czas! 


