
Zagadnienia programowe na październik 2021 dla Grupy III 

Tematyka kompleksowa: 

1. Jesienna przygoda 

2. Koszyk Pani Jesieni 

3. Skarby jesieni 

4. Kodujemy razem z Małym Misiem 

Cele ogólne: 

 poznanie wartości „pracowitości”,  

 rozwijanie funkcji komunikatywnej języka, 

 zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw, 

 zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, 

 poszerzanie doświadczeń językowych, 

 ćwiczenie pamięci,  

 uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody, 

 poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, 

kasztanowca, 

 rozwijanie kompetencji matematycznych, 

  doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,  

 prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,  

 przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się 

podczas jesiennego spaceru, 

 kształtowanie poczucia rytmu,  

 doskonalenie sprawności fizycznej,  

 wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw, 

 poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,  

 rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych, 

 motywowanie do samodzielnego wykonania pracy, 

 poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość,  

 rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, 

 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, 

 rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości), 

 wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,  

 motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach), 



 poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,  

 rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i 

przeliczania przedmiotów, 

 poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem 

angielskim,  

 poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, 

 rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej, 

 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 

 wzbogacanie doświadczeń sensorycznych, 

 motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń, 

 odkrywanie własnych możliwości twórczych,  

 poszerzanie doświadczeń plastycznych, 

 rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,  

 poznanie nowej wartości „uprzejmości”,  

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, 

 zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach, 

 poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie, 

  rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem 

angielskim, 

 wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu, 

 poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa), 

 wdrażanie do zgodnej współpracy, 

 poznanie możliwości własnego aparatu głosowego, 

 kształtowanie poczucia rytmu, 

 wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego,  

 poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,  

 poszerzanie doświadczeń kulinarnych,  

 zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i 

warzyw, 

 poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości,  

 rozwijanie pozytywnych cech charakteru (uprzejmość), 

 poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią, 

 rozwijanie poczucia jedności,  



 budowanie atmosfery życzliwości i otwartości, 

 poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy,  

 rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,  

 uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin, 

 poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony), 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej, 

 poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania, 

 uczestniczy w realizacji projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

(Moduł: „Kodujemy razem z Małym Misiem”). 

 

 

  



Piosenka do nauki: 

Kolorowe listki 

1. Kolorowe listki, 

z drzewa spaść nie chciały. 

Kolorowe listki, 

na wietrze szumiały. 

 

Ref. Szu, szu, szu, 

szumiały wesoło. 

Szu, szu, szu, 

wirowały w koło. 

 

2. Kolorowe listki,  

bardzo się zmęczyły. 

Kolorowe listki, 

z drzewa zeskoczyły. 

 

Ref. Hop, hop, hop,  

tak sobie skakały. 

Hop, hop, hop,  

wkoło wirowały. 

 

3. Kolorowe listki,  

spadły już na trawę. 

Kolorowe listki, 

skończyły zabawę. 

 

Ref. Cicho-sza, 

listki zasypiają. 

Cicho-sza, 

oczka zamykają. 

 

Wiersz do nauki: 

Jabłko 

Nad polami, nad lasami 

wędrowało słonko. 

Przystanęło, zajaśniało 

nad naszą jabłonką. 

Rzuca słonko na jabłonkę 

tysiąc swych promieni 

i już tysiąc na jabłonce 

jabłek się rumieni. 

O – upadło jabłko duże, 

pełne dłonie obie. 

O! Jak pachnie, nie wytrzymam, 

chyba zjem je sobie



 


