
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

Zadania realizowane w miesiącu : PAŹDZIERNIK 

 

Tematy kompleksowe: 

- ‘’Idzie jesień… przez ogród i sad’’ 

- ‘’Moja dzielnica-Białołęka’’ 

- ‘’Idzie jesień… do zwierząt’’ 

- ‘’Co z czego otrzymujemy?’’ 

 

  



Temat kompleksowy: 

 

‘’Idzie jesień… przez ogród i sad’’ 

 

Termin realizacji: 04.10-08.10.2021 r.  

 

Cele główne: 

-dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie 

-rozwijanie wrażliwości fonemowej 

-odkrywanie litery o,O –małej i dużej, drukowanej i pisanej  

- rozwijanie sprawności manualnej 

-wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych 

zwierząt 

-rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań 

-utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców 

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 

-rozwijanie wrażliwości zmysłowej 

-stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia  

-odkrywanie zapisu cyfrowego liczb 1,2 

-rozpoznawanie warzyw i owoców oraz nazywanie ich przetworów 

-rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych 

-kształtowanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo - 

ruchowej 



 

 

„Owocowa piosenka” 

          

  

1) G jak gruszka 

Robimy sobie sok 

J jak jabłko 

Robimy sobie sok 

B jak banan 

Robimy sobie sok 

Ref. Zdrowy tak jest owocowy sok 
Pyszny tak jest owocowy sok 
Pim pim pim pim 

2) G jak gruszka 
Robimy sobie sok 
J jak jabłko 



Robimy sobie sok 
B jak banan 
Robimy sobie sok 

Ref. Zdrowy tak jest owocowy sok 
Pyszny tak jest owocowy sok 
Pim pim pim pim 

3) Gdy wypijesz 
Owocowy sok 
Zdrowy będziesz 
A witamin moc 
Da ci siłę abyś cały dzień 

Ref. Biegał skakał dobrze uczył się 
Biegał skakał dobrze uczył się 
Pim pim pim pim 

Gruszka jabłko i truskawka 
Banan śliwka pomarańcza 
Mandarynek cały kosz 
Jagód malin wielki stos 
Jak to wszystko połączymy 
Wyciskając witaminy 
Będzie zdrowy pyszny sok 
Bardzo owocowy sok 
Pim pim pim pim 

G jak gruszka 
Robimy sobie sok 
J jak jabłko 
Robimy sobie sok 
B jak banan 
Robimy sobie sok 



Zdrowy tak jest owocowy sok 
Pyszny tak jest owocowy sok 
Pim pim pim pim 

G jak gruszka 
Robimy sobie sok 
J jak jabłko 
Robimy sobie sok 
B jak banan 
Robimy sobie sok 

Zdrowy tak jest owocowy sok 
Pyszny tak jest owocowy sok 
Pim pim pim pim 

Gdy wypijesz 
Owocowy sok 
Zdrowy będziesz 
A witamin moc 
Da ci siłę abyś cały dzień 

Biegał skakał dobrze uczył się 
Biegał skakał dobrze uczył się 
Biegał skakał dobrze uczył się 
Biegał skakał dobrze uczył się 
 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

‘’Moja dzielnica-Białołęka’’ 

  

Termin realizacji: 11.10-15.10.2021 r. 

 

Cele główne: 

-uważne słuchanie opowiadania 

-rozwijanie mowy 

-stwarzanie sytuacji do dostrzegania zależności w świecie przyrody 

-poznawanie najważniejszych symboli Warszawy i 

charakterystycznych dla niej budynków 

-poznawanie mapy Warszawy 

-zapoznanie z historią Warszawy/Białołęki 

-poznawanie herbu, flagi i sztandaru Białołęki 

-rozwijanie wiedzy na temat Białołęki 

-kolorowanie herbu Białołęki 



-rozwijanie sprawności manualnej 

-utrwalanie kolorystyki herbu Białołęki 

-dbanie o porządek w miejscu pracy 

-zapoznanie z adresem zamieszkania oraz różnymi rodzajami 

budynków 

-poznawanie zdjęć domów dawnych i dzisiejszych 

-obserwowanie zmiany architektury 

-opisywanie zdjęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

‘’Idzie jesień… do zwierząt’’ 

 

Termin realizacji: 18.10-22.10.2021 r. 

 

Cele główne: 

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

-poznawanie miejsca, w którym wybrane zwierzęta chronią się przed 

nadchodzącą zimą 

-odkrywanie liter a,A –małej i wielkiej, drukowanej i pisanej 

-rozwijanie sprawności fonemowej 

-poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do 

zimy 

-wdrażanie do słuchania dłuższych opowiadań 

-rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt 

-rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego 

-rozwijanie umiejętności wokalnych 

-rozwijanie umiejętności rachunkowych 

-odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3 

-rozwijanie sprawności ruchowej 



 

 

 

‘’Jesienna zagadka’ 

   

Ref.: Zagadkę zadam ci i powiedz mi, czy wiesz, 

co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż. 

Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż. 

  

Wiewiórka w dziupli przysiadła i liczy swe zapasy 

bo zimą będzie je jadła, gdy śnieg pokryje lasy. 

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat, 

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak! 

  



Ref.: Zagadkę…  

  

 Bociany mówią, że gniazdo nieczynne jest do wiosny, 

bo lecą stąd do Afryki, a każdy bocian radosny! 

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat, 

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak! 

  

Ref.: Zagadkę… 

  

 A jeżyk, gruby jak piłka, podreptał, gdzie lasek rośnie, 

zakopał się pośród liści i chrapie tak, śniąc o wiośnie. 

Czas jesieni wszystko zmieni, posmutnieje świat, 

lecz zagadka rozwiązana! Tak, tak, tak, tak, tak! 

 
 

  

 

   

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy:  

‘’Co z czego otrzymujemy?’’ 

 

Termin realizacji: 25.10-29.10.2021 r. 

 

Cele główne: 

-poznawanie właściwości fizycznych szkła, mleka, cukru 

-poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny i węgla oraz 

poznanie ich właściwości fizycznych 

-łączenie ruchu z piosenką 

-kształtowanie poczucia rytmu 

-zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz etapami 

pieczenia chleba 

-zapoznanie się z figurą geometryczną – prostokątem 

-utrwalenie nazw liczebników porządkowych 

-rozwijanie wrażliwości fonemowej 

-odkrywanie dużej i małej, drukowanej i pisanej litery m,M 

-rozwijanie spostrzegawczości i sprawności manualnej 

-rozwijanie umiejętności słownego opisu postaci 

-rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego 

-poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody 

-ćwiczenie dykcji podczas śpiewu 

-reagowanie na ustalone sygnał 



 

 

       

„Piosenka o chlebie”. 

1) Oby wam chleba nigdy nie zabrakło - głodnym na świecie nie 

jest łatwo. 

Oby wam chleba nigdy nie zabrakło - głodnym na świecie nie jest 



łatwo. 

Świat jest piękny, kolorowy, różne zwyczaje, tradycje, mowy, 

Różne stroje, tańce, śpiewy, ale wszystkim chleb potrzebny! 

 

 

Ref: 

Oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba! 

Oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba! 

Oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba! 

Oby, oby, aha, nie zabrakło chleba z nieba! 

 

 

2) Smaczne lody, czekolada, ciasto. Słodkie jest dobre! Byle nie za 

często! 

Smaczne lody, czekolada, ciasto. Słodkie jest dobre! Byle nie za 

często! 

Chleba najlepszy jest dla ludzi, nigdy ludziom się nie znudzi! 

Chleba najlepszy jest dla ludzi, nigdy ludziom się nie znudzi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Dorota Milej 


