
 

 

  JEŻYKI 
GRUPA IV 

 

Zadania realizowane w miesiącu: PAŹDZIERNIK 

 

 Tematy kompleksowe: 

 „Idzie jesień… przez ogród i sad” 

 „Moja dzielnica Białołęka” 

 „Idzie jesień… do zwierząt” 

 „Idzie jesień… z deszczem” 

 

  



Temat kompleksowy: 

 „Idzie jesień… przez ogród i sad” 

 

Termin realizacji: 04.10 – 08.10.2021r. 

 

Cele główne: 

 reagowanie na określone sygnały 

 rozwijanie umiejętności rozpoznawania dźwięków 

 rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej 

i dotykowej 

 rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji 

i doświadczeń 

 dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie 

 rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca 

samogłoski w słowie, 

 odkrywanie litery o, O – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, 

 rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-

ruchowej 

 rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych 

z nich przetworów, 

 rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych, 

 stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, 

 odkrywanie zapisu cyfrowego liczby: 1,2  

 rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 

 wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych 

zwierząt 

 rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań  



„Zbiory z sadu i ogrodu” (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

1. Już owoce i warzywa 

pięknie nam dojrzały, 

więc w jesienny dzień słoneczny 

plony pozbieramy. 

W sadzie rosną słodkie gruszki, 

na powidła śliwki, 

żółte i czerwone jabłka 

i smaczne malinki. 

2. A w ogrodzie jest marchewka, 

pietruszka, selery, 

teraz wszystkie te warzywa 

z mamą wykopiemy. 

W piwniczce je przechowamy 

aż do końca zimy, 

bo sałatki i surówki 

chętnie z nich robimy. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: 

 „Moja dzielnica Białołęka”  

Termin realizacji: 11.10 – 15.10.2021r. 

 

 Cele główne: 

 stwarzanie sytuacji do dostrzegania zależności w świecie 

przyrody 

 dostrzeganie piękna i  potrzeby ochrony środowiska 

przyrodniczego 

 poszerzanie doświadczeń w działaniach twórczych 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 poznanie najważniejszych symboli Warszawy 

i charakterystycznych dla niej budynków 

 umiejscowienie Białołęki na mapie Warszawy 

 zapoznanie się z historią Warszawy (w tym Białołęki) 

 wdrażanie do uważnego słuchania, obdarzania innych uwagą 

 zapoznanie się z symbolami Białołęki 

 reagowanie na określone sygnały muzyczne 

 doskonalenie umiejętności grania na instrumencie w rytmie 

utworu 

 zapoznanie się z najbliższą okolica przedszkola 

 zapoznanie z adresem zamieszkania 

 poznanie różnych rodzajów budynków (np. blok, dom 

jednorodzinny, kamienica) 

 doskonalenie pamięci wzrokowej 

 



„Mój dom” (sł. S. Karaszewski, muz. T. Strąk) 

Mój dom to dom rodzinny, 

Gdzie wszyscy bliscy są, 

Brat, siostra, mama, tata, 

To mój prawdziwy dom. 

Ref. Mój dom, mój dom, 
To właśnie jest mój dom. 

Mój drugi dom - przedszkole, 

Gdzie dzieci razem są, 

Tu bawię się wesoło, 

Tu jest mój drugi dom. 

Ref. Mój dom, mój dom, 
To właśnie jest mój dom. 

Mój dom to cała Polska, 

Tam góry, rzeki są, 

Tysiące miast i wiosek, 

To polskich dzieci dom. 

Ref. Mój dom, mój dom, 
To właśnie jest mój dom. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Temat kompleksowy: 

 „Idzie jesień… do zwierząt” 

Termin realizacji: 18.10 – 22.10.2021r. 

 

Cele główne: 

- rozwijanie mowy  

- poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy  

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej  

- rozwijanie słuchu fonematycznego  

- odkrywanie litery „a” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej  

- rozwijanie umiejętności liczenia  

- poznawanie zapasów wiewiórki  

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3  

- rozwijanie sprawności fizycznej  

- rozwijanie umiejętności wokalnych  

- wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał  

- rozwijanie sprawności manualnych  

- orientowanie się w instrukcji  

- odczuwanie i wytwarzanie dźwięków  

- zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych  

- rozwijanie słuchu fonematycznego  

- rozwijanie narządów artykulacyjnych  

- utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych 

krajów  

- utrwalanie nazw zwierząt w języku angielskim 

 



„Jesienna zagadka” (sł. I muz. K. Gowik) 

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

co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż. 

Co jesienią robi wiewiórka, bocian oraz jeż. 

I. 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… 

II. 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… 

III. 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: 

 „Idzie jesień… z deszczem” 

Termin realizacji: 25.10 – 29.10.2021r. 

 

Cele główne: 

 utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup 

spółgłoskowych 

 dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią 

 aktywne słuchanie wiersza 

 ćwiczenie rąk, przygotowanie do pisania 

 rozwijanie umiejętności wokalnych 

 obrazowanie ruchem tekstu piosenki 

 reagowanie na zmiany dynamiczne 

 rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników 

i układania rymów 

 rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech 

za pomocą określeń przymiotnikowych 

 klasyfikowanie przedmiotów według cech jakościowych  

 poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości 

 poznawanie roli wody w przyrodzie 

 rozwijanie twórczego myślenia 

 wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, 

wnioskowania 

 Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków 

atmosferycznych 



 wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony 

temat, wzbogacanie słownictwa 

 rozpoznawanie znaków synoptycznych 

 ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej 

 posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami 

w aspektach kardynalnym i porządkowym 

 rozumienie pojęcia stałości liczby,  

 odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4 

 

 

  

 

 

 



„Kłótnia kaloszy” (sł. I muz. K. Gowik) 

1. Pada z nieba deszcz, zimny deszcz.  

Wieje z nieba wiatr, zimny wiatr.  

A moje kalosze po wodzie chlapu-chlap!  

A moje kalosze po błocie ciapu-ciap!  

Ref.: Kap, kap, kap, kap, kap, kap!  

Ciapu-ciapu, ciap!  

2. Aż jednego dnia kalosz siadł,  

a z kaloszem też jego brat.  

I postanowili, że pójdą sobie w świat.  

I postanowili, że pójdą sobie w świat.  

Ref.: Kap, kap, kap...  

3. Jeden kalosz chciał w sklepie stać,  

drugi kalosz chciał w piłkę grać.  

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!  

Niech ktoś ich pogodzi, bo zaraz pójdę spać!  

Ref.: Kap, kap, kap...  

4. Prawy kalosz aż tupnął: tup!  

Lewy kalosz aż skoczył: siup!  

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?  

Kto rozsądzi kłótnię, by spokój wrócił tu?  

Ref.: Kap, kap, kap...  

5. No i wreszcie już kłótni kres.  

Mama mówi: – Chodź witać deszcz!  

Pójdziemy po wodzie i dwa kalosze też!  

Pójdziemy po błocie i dwa kalosze też!  

Ref.: Kap, kap, kap... 


