
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  

GRUPIA 4- LATKÓW “MOTYLKI” 

Tematy kompleksowe: 

I. Jesień w ogrodzie 

II. Jesień w sadzie 

III. Jesień w parku i w lesie 

IV. Koziołki Spryciołki. Program literacki. Klucz do uczenia się 

 

ZAMIERZENIA: 

• Poznamy “dary Jesieni” za pomocą zmysłów 

• Dowiemy się czym jest “sad, ogród, park i las”  

• Wybierzemy się na wycieczkę na stragan z warzywami i owocami 

• Zrobimy sałatkę warzywną 

• Poznamy nazwy niektórych drzew oraz zwierząt zamieszkujących las i park 

• Dowiemy się jak powstaje papier 

• Będziemy obchodzić “Dzień Drzewa”  

• Nauczymy się jak należy zachowywać się w lesie 

• Będziemy utrwalać umiejętności matematyczne: przeliczanie, klasyfikowanie, porównywanie 

wielkości, długości, mierzenie za pomocą sznurka, kroków 

• Utrwalimy pojęcia matematyczne “na, obok, nad, góra, dół, długi, krótki, wysoki, niski” 

• Będziemy rozwijać kreatywność stosując różne techniki plastyczne: stemplowanie, 

malowanie, frotaż, wyklejanie 

• Będziemy rozwijać motorykę dużą uczestnicząc w codziennych zabawach ruchowych 

• Będziemy kształtować mowę i myślenie poprzez słuchanie tekstów literackich, 

rozwiązywanie zagadek, opisywanie owoców, warzyw, układanie historyjki obrazkowej 

• Poznamy bajkę “Koziołki spryciołki”- rozwiniemy umiejętność słuchania ze zrozumieniem, 

poznamy strukturę bajki : główne epizody ułożymy w odpowiedniej kolejności, zastosujemy 

figury zastępcze 

• Poznamy piosenkę “Kolorowe listki” oraz wierszyk “Drzewa w lesie” 

PIOSENKA WIERSZYK 

“Kolorowe listki” 
I.Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały. 
Kolorowe listki na wietrze szumiały. 
Ref. Szu, szu, szu szumiały wesoło, 
        Szu, szu, szu wirowały w koło 2x 
II.Kolorowe listki bardzo się zmęczyły. 
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły. 
Ref. Hop, hop, hop tak sobie skakały 
        Hop, hop, hop w koło wirowały 2x 
III.Kolorowe listki spadły już na trawę. 
Kolorowe liski skończyły zabawę. 
Ref. Cicho sza, listki zasypiają 
        Cicho sza 

“Drzewa w lesie” 
Wicher wieje, wicher wieje, 
Wszystko trzeszczy w lesie. 
Wicher wieje, wicher wieje, 
Każde drzewo gnie się.  
Raz gałązki w prawo, 
Raz gałązki w lewo, 
W przód I w tył, w dół I w górę 
Gnie się każde drzewo. 
 

 


