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TEMATYKA: 
 

 ZDROWY MIŚ, CZYLI JAK JESIENIĄ DBAĆ  

O ZDROWIE?  

 KTO MOŻE BYĆ NAUCZYCIELEM? 

 ZABAWY Z PANIĄ JESIEŃ 

 CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ? 

 DZIEŃ DRZEWA 

 JESIENNY PLENER MALARSKI 

 



 

CELE GŁÓWNE: 

 budzenie zainteresowania literami: poznanie litery a, A, l, L, o, O, m, M (pisanej),  

w toku zabaw; 

 odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2, 3, 4; 

 poznanie cech kwadratu; 

 poznawanie roli nauczyciela; 

 poznanie zawodu lekarza; 

 rozwijanie wiedzy na temat zdrowia; 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych; 

 kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrania do pogody; 

 rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych; 

 rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt; 

 poznanie ekosystemu jesienią; 

 rozwijanie wiedzy na temat drzew i ich ochrony;  

 rozwijanie mowy; ćwiczenia narządów artykulacyjnych; różnicowanie słuchowe głosek; 

 rozwijanie postawy badawczej; 

 rozwijanie sprawności fizycznej; 

 doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych; 

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania; 

 rozwijanie umiejętności wokalnych; 

 rozwijanie umiejętności plastycznych; 

 budowanie zainteresowań technicznych; 

 rozwijanie pamięci długotrwałej; 

 rozwijanie kompetencji twórczych;  

 rozwijanie kompetencji emocjonalnych. 



 

          PIOSENKA: 

           (słowa i muzyka: Jolanta Kucharczyk) 

Jesienna pogoda 

1. Jak jesienią dbać o zdrowie, 

gdy pogoda taka zmienna, 

wiatrem dmucha, słońcem grzeje 

albo zimnym deszczem leje? 

 

Ref.: A ja tak lubię jesienną pogodę, 

choć zmienia się jak w kalejdoskopie. 

Mam kurtkę z kapturem, parasol, kalosze, 

wiatr, czy deszcz, czy też słońce, 

chętnie je noszę. 

 

2. Jem owoce i warzywa,  

to najlepsze witaminy. 

Lubię sport i gimnastykę, 

więc codziennie chętnie ćwiczę. 

 

Ref.: A ja tak lubię jesienną pogodę,… 

 

3. Moja ciocia jest lekarzem, 

więc mi często podpowiada, 

Jak jesienią postępować, 

żeby nigdy nie chorować. 

 

Ref.: A ja tak lubię jesienną pogodę,… 

 

 

 



 

WIERSZ: 

Jeż 

Jan Brzechwa 

 

Idzie jeż, idzie jeż, 

Może ciebie pokłuć też! 

Pyta wróbel: „Panie jeżu, 

Co to pan ma na kołnierzu?” 

„Mam ja igły, ostre igły, 

Bo mnie wróble nie ostrzygły!” 

Idzie jeż, idzie jeż, 

Może ciebie pokłuć też! 

Zoczył jeża młody szczygieł: 

„Po co panu tyle igieł?” 

„Mam ja igły, ostre igły, 

Żeby kłuć niegrzeczne szczygły!” 

Sroka też ma kłopot świeży: 

„Po co pan się tak najeżył?” 

„Mam ja igły, ostre igły, 

Będę z igieł robił widły!” 

Wzięła sroka nogi za pas: 

„Tyle wideł! Taki zapas!” 

W dziesięć chwil już była na wsi: 

„Ludzie moi najłaskawsi, 

Otwierajcie drzwi sosnowe, 

Dostaniecie widły nowe!” 

 



 

 


