
 

ŻABKI 
GRUPA II 

 

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: 

-zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania 

-rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy 

-rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej 

- wykonanie układu ruchowego do piosenki 

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci 

-rozwijanie umiejętności rachunkowych 

-utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców 

-rozwijanie sprawności fizycznej 

-utrwalanie znajomości kolorów 

-rozwijanie umiejętności plastycznych 

 



 

 

‘’Jesień w sadzie i w ogrodzie’’ (sł.i muz. D.i K.Jagiełło) 

 

1.  Już na drzewach w sadzie i grządkach w ogrodzie 

dojrzały przysmaki, które jemy co dzień. 

 

Ref. Bakłażany, patisony, marchew i pietruszka, 

złota dynia, jabłko, śliwka i dojrzała gruszka./ x2 

 

2.  Pójdziemy z koszami, każdy coś przyniesie. 

Czy już wszyscy wiecie, co nam dała jesień? 

 

Ref. Bakłażany, patisony, marchew i pietruszka, 

złota dynia, jabłko, śliwka i dojrzała gruszka./ x2 

 

 

 

 

 

 



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 mowy 

-poznawanie miejsca, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą 

zimą 

-łączenie śpiewu z elementem ruchu 

-rozwijanie poczucia rytmu 

-poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do 

zimy 

-rozwijanie orientacji przestrzennej 

-rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt 

-rozwijanie sprawności ruchowej 

-poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki 

-rozwijanie sprawności manualnej 

 



 

 

‘’Jesienne zapasy’’ (sł. i muz. D. i K. Jagiełło) 

1)    Dziś od rana hyc, hyc, hyc, 

Wiewióreczka mała, 

Nie chce robić prawie nic, tylko by skakała. 

Ref.   Orzeszków nie chce zrywać, 

Do dziupli nie chce nosić, 

A gdy nadejdzie zima, sąsiadów będzie prosić. 

2)    Dziś od rana tup, tup, tup, 

Chomik gdzieś wędruje, 

Nie chce robić prawie nic, tylko maszeruje. 

Ref.   Owoców nie chce zbierać, 

Do domu swego nosić, 

A gdy nadejdzie zima, sąsiadów będzie prosić. 

3)    Dziś od rana pi, pi, pi, 

Myszka bardzo mała, 

Nie chce robić prawie nic, tylko by leżała. 

Ref.   Ziarenek nie chce szukać, 

Do norki nie chce nosić, 

A gdy nadejdzie zima, sąsiadów będzie prosić 



Temat kompleksowy:  

‘’Co z czego otrzymujemy?’’ 

 

Termin realizacji: 25.10-29.10.2021 r. 

 

Cele główne: 

-stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii 

i rozwijaniu wrażliwości 

-poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny 

-łączenie ruchu z piosenką 

-kształtowanie poczucia rytmu 

-zapoznanie z etapami powstawania mąki 

-właściwe posługiwanie się monetami w zabawie 

-rozwijanie sprawności ruchowej 

-rozwijanie orientacji przestrzennej 

-rozwijanie sprawności manualnej 

-poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie 

 

 



 

 

‘’Na mlecznej rzece’’ (sł. i muz. K.Gowik) 

 

1. Płynie sobie mleczna rzeka 

I pyszności niesie z mleka: 

Masło, serek, czekoladki, batoniki, 

Mleczne żelki, ze śmietanką jogurciki. 

Lecz najważniejsze dla ochłody i dla zgody 

To są pyszne lody! 

Ref.: Pa-ram-pam-pam 

Pa-ram-pam-pam 

To są pyszne lody! 

2. Płynie rzeka tuż przy łące, 

Na niej statek cały w mące. 

Z mąki chlebek i pierożki, i bułeczka, 

Naleśniki, pączki, pizza i ciasteczka. 

Lecz najważniejszy-pyszny, wielki, 

Kolorowy-tort urodzinowy! 

Ref.: Pa-ram-pam-pam 

Pa-ram-pam-pam 

Tort urodzinowy! 


