
 

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE  

NA PAŹDZIERNIK 2019r. 

DLA  DZIECI Z GRUPY „TYGRYSKI” 

 

 

KRĘGI TEMATYCZNE: 

 

 Jesień w sadzie. 

 Kolorowe warzywa. 

 Idzie jesień do zwierząt. 

 Co z czego otrzymujemy. 

 Idzie jesień z deszczem. 

 

CELE GŁÓWNE: 

 

 Rozwijanie umiejętności wokalnych, poprzez naukę nowych piosenek. 

 Porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń tyle samo, mniej, więcej. 

 Rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego utworu. 

 Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych. 

 Kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwijanie zagadek o warzywach i 

owocach. 

 Poznawanie wybranych owoców i warzyw. 

 Rozwijanie umiejętności liczenia – stosowanie liczebników głównych w zakresie 5. 

 Uświadomienie wartości odżywczych owoców i warzyw. 

 Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich. 

 Zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy. 

 Poznanie zwyczajów wiewiórki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej, poprzez układanie obrazka z czterech 

części. 

 Poszerzanie wiedzy  na temat wybranych zwierząt leśnych. 

 Rozwijanie zdolności wypowiadania się na podany temat. 

 Kształtowanie postaw proekologicznych. 

 Zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba. 

 Zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych. 

 Integracja grupy rówieśniczej poprzez udział w zabawach grupowych. 

 Przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych. 

 Kształtowanie poczucia rytmu poprzez udział w  zabawach muzyczno – ruchowych. 

 Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez słuchanie, rozróżnianie i nazywanie 

odgłosów. 

 Kształtowanie sprawności grafomotorycznej poprzez kreślenie kresek, rysowanie 

kropel. 

 Ćwiczenie samodzielności w wykonywaniu prostych czynności samoobsługowych. 

 

         

         

 



 

PIOSENKA 

 

 
„Owocowe przysmaki” 

 

I. Mamy dziś apetyt wielki  

na śliweczki słodkie, 

nazbieramy do koszyka, 

w sadzie za tym płotkiem. 

 

Ref. Mniam, mniam, mniam, tralala 

Jesień nam śliweczki da. / bis 

  

II. Już złociste gruszki błyszczą 

na wysokiej gruszy. 

Zaraz wpadną w nasze ręce, 

gdy wiatr je poruszy. 

  

Ref. Mniam, mniam, mniam, tralala, 

Jesień nam śliweczki da. / bis 

  

III. Na jabłoni ładnie rosną 

rumiane jabłuszka. 

Potrząśniemy gałązkami, 

spadną do fartuszka. 

  

Ref. Mniam, mniam, mniam, tralala, 

Jesień nam śliweczki da. / bis 
 

 

 

 

 



 

 

WIERSZ 

 

 

 
L. Krzemieniecka  „Ola i liście” 

 

Poszła Ola na spacerek, 

na słoneczko i wiaterek. 

A tu lecą jej na głowę 

liście złote i brązowe. 

A tu lecą jej na głowę 

Liście złote i brązowe. 

Myśli Ola, liści tyle. 

Bukiet zrobię z nich za chwilę. 

La, la, la, la, la, la, la, la, 

La, la, la, la, la, la, la, la. 
 
 


