
 

Zamierzenia wychowawczo – 

dydaktyczne 

Październik 2021 

Grupa V Sowy 

 

Tematy kompleksowe:  

 

• „Moja dzielnica - Białołęka” 

• „Idzie jesień …do zwierząt” 

• „Co z czego otrzymujemy” 

• „Idzie jesień …z deszczem” 
 
 
 

Temat kompleksowy: „Moja dzielnica - Białołęka” 

Termin realizacji: 04.10 – 08.10.2021r. 

Cele: 

•  wie, jakie jest znaczenie drzew w przyrodzie, 
• dostrzega piękno i potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, 

• aktywnie uczestniczy we wspólnej zabawie, współpracuje w zespole, 
• poznaje świat poprzez zmysły, 

• poszerza własne doświadczenia plastyczne, 
• myje ręce po skończonej pracy.  
• rozpoznaje najważniejsze symbole Warszawy, 

• pracuje z mapą Warszawy, 
• uważnie słucha opowieści pracownika przedszkola 

• zapoznaje się z historią Warszawy (w tym Białołeki).  
• koloruje herb Białołęki, 
• poprawnie trzyma narzędzie pisarskie, 

• zna, kolory herbu Białołęki, 
• dba o porządek w miejscu pracy.  

• śpiewa piosenkę, 
• reaguje na sygnały muzyczne, 



• gra na instrumentach, 

• akcentuje rytm utworu muzycznego.  
• odwzorowuje ruchem treść utworu muzycznego, 

• wie, co znajduje się w najbliższej okolicy przedszkola.  
• zna adres swojego zamieszkania, 
• potrafi wskazać różnicę w architekturze kiedyś i dziś, 

• potrafi słuchać w skupieniu, 
• zapamiętuje to co jest przedstawione na obrazku. 

 

Piosenka: „Mój dom” 

 

1. 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. 

2. Mój drugi dom przedszkole,  

gdzie dzieci razem są,  

tu bawię się wesoło,  

tu jest mój drugi dom… 

 Mój dom to cała Polska,  

tam góry, rzeki są,  

tysiące miast 

i wiosek to polskich dzieci dom… 

 

 

 

 

 



 

 

 

Temat kompleksowy : „ Idzie 

jesień…do zwierząt” 

Termin realizacji: 11.10-15.10.2021 r. 

Cele: 

• 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. rozwijanie mowy, 

• utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów, 

• rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

Piosenka: „ Wiewióreczka” 

 

I. Sąsiadeczko, wiewióreczko, 

 co masz oczka czarne, 

 nie bójże się, pokaż w lesie, 

 gdzie masz swą spiżarnię. 



 Wszędzie mam, tu i tam, 

 czego chcecie, to wam dam. 

 Fik, mik! Hyc, hyc! 

 Czego chcecie, to wam dam. 

II. Sąsiadeczko, wiewióreczko, 

 co masz rude łapki, 

 jeśli łaska, sypnij z góry 

 orzeszków do czapki. 

 Dałabym nawet sześć, 

 lecz co w zimie będę jeść? 

 Fik, mik! Hyc, hyc! 

 Był orzeszek, nie ma nic! 

 

Temat kompleksowy: „ Co z czego 

otrzymujemy” 

Termin realizacji: 18.10-22.10.2021 r. 

Cele: 

• poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku, 

• zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku, 

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

• odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, 

• utrwalanie poznanych liter. 

• orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby, 

• kształtowanie poczucia rytmu, 

• rozwijanie zwinności i szybkości. 

• rozwijanie pamięci muzycznej, 

• wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania, 

• zachęcanie do wykonywania prostych potraw, 

• poznawanie sposobu otrzymywania sera.  



• poznawanie zwierząt: owcy i barana, 

• poznawanie pochodzenia wełny, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• poznawanie wyrobów z wełny.  

• rozwijanie mowy, 

• poznawanie sposobu otrzymywania papieru, 

• rozwijanie sprawności fizycznej. 

,  

 

Piosenka: „Co z czego otrzymujemy” 

1. Co dzień rano jem pieczywo: 

bułki, chleb, rogale. 

Z czego jednak są zrobione, 

nie wiem, nie wiem wcale. 

Młynarz z ziarna zrobił mąkę, 

a pan piekarz z mąki 

upiekł chlebek jasny, ciemny, 

pieczywo pachnące. 

II. Czasem lubię zjeść słodycze: 

ciastka, wafle, pączki. 

Skąd się jednak bierze cukier 

do wypieków słodkich? 

Cukier robi się w cukrowni 

z buraków cukrowych, 

do czekolad i cukierków, 

lodów karmelowych.  

III. Jak powstają meble, książki? 

Z drzewa są zrobione. 



A żelazo z kruchej rudy 

w hucie wytopione. 

Z gliny – dzbanki i doniczki, 

z piasku – szkło na szklanki. 

A z bawełny są koszulki, 

sukienki, piżamki. 

IV. I dla ciebie jest zagadka: 

teraz ty mi powiedz, 

z czego dom jest zbudowany, 

okna, drzwi zrobione. 

Z czego kredki i zeszyty, 

kubek, marakasy, 

deskorolka, rower, sanki 

i samochód taty. 

 

Temat kompleksowy: „Idzie jesień…z deszczem” 

Termin realizacji: 25.10-29.10. 2021 r. 

Cele:  

• rozwijanie mowy, 

• poznawanie pogody, która jest późną jesienią, 
• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

• rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, 

• rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter  

• poznawanie cech prostokąta, 

• utrwalanie poznanych figur, 
• rozwijanie gibkości i zwinności. 

• rozwijanie umiejętności wokalnych, 
• rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, 



• rozwijanie sprawności manualnych, 
• poznawanie kolorów tęczy. 

• zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody, 

• rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną, 
• poznawanie zjawisk przyrodniczych 

• poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie, 

• rozwijanie sprawności fizycznej. 

Piosenka: „ Taniec w deszczu” 

I. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz. 

 Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz! 

 Lato odfrunęło razem z bocianami, 

 zostawiło stado szarych chmur. 

Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz. 

 Po pogodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą. 

 chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały świat! 

 Taniec w deszczu z parasolem to nie żart! 

 Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap. 

 W kałużach kaloszkami chlap, chlap, chlap! 

 Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap. 

 W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap! 

II. Deszcz zagląda w nasze okna. Woła nas: 

 „Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz! 

 Zatańczymy razem pod parasolkami, 

 ze mną nigdy nie znudzicie się!” 

Ref.: Gdy jesienny… 

III. Pada, stuka zimny deszczyk, żal go nam. 

 Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty czy ja? 

 Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach, 



 jesień z deszczem może nie być zła! 

Ref.: Gdy jesienny… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


