
Zagadnienia programowe na październik 2022r dla Grupy I 

Tematyka kompleksowa: 

1. Bezpieczni na drodze 

2. Jesień w sadzie 

3. Jesień w ogrodzie 

4. Jesienny krajobraz 

Cele ogólne: 

Tydzień I. Bezpieczni na drodze  

● poznanie sposobów bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozwijanie 

sprawności ruchowej i umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie 

umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi 

w zabawie, dbałości o inne osoby w grupie 

● poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia 

przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie 

zmysłów, rozwijanie współdziałania, empatii 

● poznanie niektórych znaków drogowych i nazywanie ich, rozwijanie 

umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, 

doskonalenie nazywania figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności 

współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie 

● poznanie różnych dźwięków z otoczenia, nazw i kształtu niektórych figur 

geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności 

fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, 

rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci 

● poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i 

nazywanie niektórych znaków drogowych, kształcenie umiejętności 

wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształcenie motoryki małej, 

zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za 

siebie i innych. 

●  

Tydzień II. Jesień w sadzie 

● poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznanie zwyczajów 

życia, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin 



● poznanie cech owoców dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności 

manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość  

o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych 

● poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, kształtowanie umiejętności 

odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne 

poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie 

 i uczestniczenia w zabawach badawczych 

● poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, 

rozwijanie sprawności fizycznej, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, 

wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności 

● poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności 

manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), kształcenie stosowania się 

do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

współdziałanie 

 

Tydzień III. Jesień w ogrodzie 

● rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, zachęcanie do udzielania pomocy 

● rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, poszerzanie słownictwa 

czynnego, nauka wycinania nożyczkami, rozwijanie współpracy, doskonalenie 

umiejętności czekania na swoją kolej 

● odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które – nad ziemią, rozwijanie 

ciekawości poznawczej, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie 

współpracy 

● poznanie niektórych właściwości warzyw, klasyfikowanie, rozwijanie 

umiejętności muzycznych i sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności 

pracy w parach, rozwijanie świadomości ciała, ćwiczenie różnych sposobów 

poruszania się, rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej, rozwijanie umiejętności 

oczekiwania na swoją kolej 

● rozpoznawanie i nazywanie części warzyw: skórki, pestek i miąższu, 

doskonalenie sprawności językowej, manualnej, nazywanie kolorów, 

rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie zasad bezpieczeństwa 



 

 

Tydzień IV. Jesienny krajobraz 

● odróżnianie środowiska parku i lasu, poszerzanie wiedzy o jesiennych 

zmianach w przyrodzie, rozwijanie empatii i odpowiedzialności 

● poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane ze skarbami jesieni, 

doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, 

planowanie pracy, rozwijanie samodzielności 

● określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie 

umiejętności manipulowania przedmiotami, prowadzenia eksperymentów, 

przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, 

rozwijanie współpracy 

● utrwalenie informacji o skarbach jesieni, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu 

muzycznego, percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej, 

doskonalenie współpracy 

● utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie 

sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, 

poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wiersz: 

,,Pani z parasolem”  

T. Śliwiak 

Idzie łąką, idzie polem, 

pod złocistym parasolem. 

Gdy go zamknie – słońce świeci, 

gdy otworzy - pada deszcz. 

Kto to taki? Czy już wiecie? 

Tak! To właśnie jesień jest! 

 

Piosenka: 

,,Poszła Ola” 

Poszła Ola na spacerek 

Na słoneczko, na wiaterek 

A tu lecą jej na głowę 

Liście złote i brązowe…(x2) 

Myśli Ola – Liści tyle 

Zrobię bukiet z nich za chwilę 

La, la, la, la, la, la, la, la, la 

La, la, la, la, la, la, la, la, la 

 

 

 

 


