
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

PAŹDZIERNIK

Temat kompleksowy: 04.10 - 8.10 Smaczne warzywa  
rozwijanie umiejętności prawidłowego posługiwania się łyżką, widelcem 

rozwijanie słuchania ze zrozumieniem  
rozwijanie mowy 

rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 
poznanie nazw wybranych warzyw 

rozwijanie sprawności fizycznej 
rozwijanie sprawności w zakresie samoobsługi 
rozwijanie sprawności wokalnych i tanecznych  

rozwijanie sprawności manualnych 
rozwijanie umiejętności liczenia 

rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw  
utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów 

 
Temat kompleksowy: 11.10-15.10 Moja dzielnica - Białołęka  

przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad w grupie 
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

rozwijanie mowy 
kształtowanie wrażliwości artystycznej  

kształtowanie potrzeby dbania o środowisko przyrodnicze  
rozwijanie sprawności w zakresie samoobsługi 

rozwijanie sprawności manualnych 
rozwijanie sprawności fizycznej 

rozwijanie sprawności wokalnych i tanecznych  
poszerzanie wiedzy o Warszawie, jej symbolach, historii  

poszerzanie wiedzy o dzielnicy Białołęce, jej symbolach, historii  
 

Temat kompleksowy: 18.10 - 22.10 Jaki jestem 
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

rozwijanie mowy 
rozwijanie sprawności w zakresie samoobsługi 

rozwijanie orientacji przestrzennej  
rozwijanie umiejętności liczenia  

rozwijanie sprawności manualnych 
rozwijanie sprawności fizycznej 

rozwijanie sprawności wokalnych i tanecznych  
poznawanie i wskazywanie wybranych części ciała  
rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała  

określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu 
 
 

GRUPA RYBKI



Temat kompleksowy: 25.10 - 29.10 Moje zmysły  
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

rozwijanie mowy 
rozwijanie sprawności w zakresie samoobsługi 

rozwijanie sprawności manualnych 
rozwijanie sprawności fizycznej 

rozwijanie sprawności wokalnych i tanecznych  
rozwijanie zmysłów  

poznawanie przedmiotów, zjawisk za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, węchu, smaku, słuchu  
wskazywanie wymienionych części ciała 

obserwowanie środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę 
obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią   

 
Nasze zmysły (sł. i muz. Bożena Forma) 

I .Nosem oddychamy – 
raz, dwa, raz i dwa, 

każdy zapach rozpoznamy – 
raz, dwa, raz i dwa. 

 
II .Uszy słyszą dźwięki – 

raz, dwa, raz i dwa, 
także słowa tej piosenki – 

raz, dwa, raz i dwa.
 

III .Patrzymy oczami – 
raz, dwa, raz i dwa, 

kształty i kolory znamy – 
raz, dwa, raz i dwa. 

 
IV .Usta – ważna sprawa – 

raz, dwa, raz i dwa, 
oddychamy, rozmawiamy – 

raz, dwa, raz i dwa. 
 
 
 

 


