
 

  

 

ZAMIERZENIA  

DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

NA PAŹDZIERNIK 2021 

 

GRUPA: BIEDRONKI 

 

 

Tematyka kompleksowa: 

 Jak jesienią dbać o zdrowie? 

 Kto może być nauczycielem? 

 W co się bawi z nami jesienny wiatr? 

 Jakie plany na jesień mają zwierzęta? 

 Miś chroni przyrodę – Dzień Drzewa. 



 

  

Cele ogólne: 

 Rozwijanie mowy; 

 Kształtowanie nawyków prozdrowotnych; 

 Budzenie zainteresowań literami; poznanie liter A,a, L.l, O,o, M,m ; 

 Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb 1, 2, 3 i 4; 

 Poznanie zawodu lekarza; 

 Poznanie cech kwadratu  

 Ćwiczenie pamięci długotrwałej; 

 Poznawanie zawodu nauczyciela; 

 Rozwijanie sprawności fizycznej; 

 Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej; 

 Doskonalenie poczucia rytmu; 

 Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych; 

 Kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki; 

 Rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych; 

 Budzenie zainteresowań technicznych;  

 Rozwijanie samodzielności poznawczej; 

 Rozwijanie kompetencji twórczych 

 Rozwijanie kompetencji społecznych; 

 Poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa; 

 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy; 

 Rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu; 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych; 

 Rozwijanie logicznego myślenia; 

 Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej; 

 Rozwijanie inteligencji emocjonalnej; 

 Dążenie do zrozumienia własnej indywidualności; 

 Rozwijanie pamięci; 

 Poszerzanie wiedzy na temat jesieni; 

 Rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt; 

 Poznanie ekosystemu leśnego; 

 Zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego; 

 Rozwijanie aktywności badawczej; 

 Kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody; 

 Rozwijanie wiedzy na temat ptaków; 



 

  

 

PIOSENKA: 

 

Jedzie jesień 

(sł. i muz. Krystyna Gowik) 

 

Jedzie jesień ulicami złotym wozem z konikami. 

Wiezie grzyby, winogrona, jarzębiny kiście. 

Trzyma w rękach swoje skarby: 

wielki pędzel oraz farby, tam gdzie spojrzy, tam maluje kolorami liście. 

 

Ref.: Wiatr na nogach kalosze już ma. 

Na liściach jesienne melodie gra. 

Drogą i polem pod parasolem 

śpiewa wraz z deszczem – la, la, la, la. 

 

2. Jedzie jesień poprzez lasy, a zwierzęta swe zapasy 

robią, aby w swych mieszkaniach miło przezimować. 

Odlatują w kluczach ptaki, a wesołe przedszkolaki 

pod jesienne parasole szybko chcą się schować. 

 

Ref.: Wiatr na nogach kalosze już ma… 

 

 

 



 

 

 

 

PIOSENKA: 

Mieszkańcy słoików 

(sł. i muz. Krystyna Gowik) 

W kuchni było dzisiaj  mnóstwo zamieszania 

mama przydzielała w słoikach mieszkania. 

Czekały więc w kolejce grzyby i warzywa, 

owoce, przyprawy, ocet i oliwa. 

 

Ref.: Kto zamieszka w słoikach? Tu zielone ogórki,  tu czerwona papryka. 

Grube śliwki w dużych  słojach się rozpychają. 

Gruszki patrzą, jak jabłka w konfiturę się zmieniają. 

Kto chce cukru? Kto soli? Komu octu potrzeba? 

Ależ będą pyszności  do ziemniaków i do chleba! 

Czy już wszyscy wygodnie  siedzą w swoich słoikach? 

Mama wszystkim pomoże , i słoiki pozamyka. 

 

2. Na straganie mama zakupy zrobiła 

przy pomocy taty, bo tata to siłacz! 

I będą witaminy dla całej rodziny, 

gdy słoiki w zimie razem otworzymy. 

  



 

 

 

 

 

PIOSENKA: 

Psotny deszczyk 

(sł. i muz. Krystyna Gowik) 

 

1. Psotny deszczyk dzisiaj pada, 

bajki swoje opowiada. 

Skacze sobie po trawniku, 

chlapie wodą na chodniku. 

Wyjdę  z domu i zobaczę, 

jak ten psotny deszczyk skacze. 

  

Ref.: Patrzę, a tu kap, kap, kap. 

Deszczyk mi do ucha wpadł. 

Na wiewiórki ogon – plusk! 

Na gawrona piórka – chlust! 

Tu kropelka, tam kropelka, 

na samochód, na wróbelka. 

Kap, kap, kap, 

kap, kap, kap. 

Psotny deszczyk dzisiaj spadł. 

 

2. Mokro w mieście, mokro w lesie. 

Deszczyk zimne krople niesie. 

Tutaj chlapie i tam chlapie, 

już z wysiłku prawie sapie! 

A ja dziś bez parasola 

idę w deszczu do przedszkola. 

 

Ref. Patrzę, a tu kap, kap, kap…   


