
Zagadnienia programowe na październik 2022 dla Grupy II 

Tematyka kompleksowa: 

1. Bezpieczni na drodze 

2. Jesień w sadzie 

3. Jesień w ogrodzie 

4. Jesienny krajobraz 

Cele ogólne: 

Tydzień I. Bezpieczni na drodze 

 poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie 

sprawności ruchowej, rozwijanie 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, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, 

rozwijanie współdziałania, empatii 

 poznanie wybranych znaków ostrzegawczych, rozwijanie umiejętności 

klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie 

umiejętności podawania nazw figur geometrycznych, kształtowanie 

umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie 

 poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalanie znajomości nazw i 

kształtu wybranych figur geometrycznych, kształcenie słuchu muzycznego, 

rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej, nabieranie wiary we własne 

umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci 

 utrwalanie znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, 

rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych znaków drogowych, 

kształtowanie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, 

kształtowanie motoryki małej, zachęcanie do poznawania nowych faktur, 

wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych 

  

 

 



Tydzień II. Jesień w sadzie 

 poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, zwyczajów życia jeży, 

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie 

tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w 

sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin 

 poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych 

owoców, 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, rozwijanie umiejętności 

klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie 

umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie 

umiejętności zgodnej współpracy w grupie, uczestniczenia w zabawach 

badawczych 

 poznanie nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, 

rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas 

różnych aktywności osób 

 poznanie niektórych sposobów przechowywania żywności, rozwijanie 

sprawności manualnej, kształcenie zmysłów wzroku, dotyku, kształtowanie 

umiejętności stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie 

poczucia własnej wartości, nauka współdziałania w grupie. 

 

Tydzień III. Jesień w ogrodzie 

 rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, doskonalenie orientacji w przestrzeni, 

poznanie sposobu wręczania kwiatów, doskonalenie współpracy  

 rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, poszerzanie słownictwa 

czynnego, tworzenie zdrobnień i zgrubień od nazw warzyw, rozwijanie 

współpracy, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej 



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

ciekawości poznawczej, rozwijanie umiejętności zauważania rytmów i ich 

odtwarzanie, rozwijanie współpracy 

 poznanie niektórych właściwości warzyw, klasyfikowanie, rozwijanie 

umiejętności muzycznych i sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności 

pracy w parach, rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej, 

orientowanie się w przestrzeni, nauka tworzenia prostej formy tanecznej 

(korowodu), rozwijanie motoryki małej 

 rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw (skórka, pestki, miąższ), 

doskonalenie sprawności językowej, manualnej, poszerzanie słownika 

czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, 

utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas krojenia warzyw 

 

Tydzień IV. Jesienny krajobraz 

 odróżnianie środowiska parku i lasu, poszerzanie wiedzy o zachowaniu w 

sytuacji znalezienia cudzej własności, rozwijanie empatii, odpowiedzialności 

 poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z ptakami, doskonalenie 

słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, ćwiczenie 

umiejętności planowania pracy, rozwijanie samodzielności 

 doskonalenie umiejętności przeliczania, określanie liczebności zbiorów: mniej, 

więcej, tyle samo, rozwijanie umiejętności doliczania i odliczania, 

manipulowania przedmiotami, 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 w grupie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wiersz: 

„Światła na skrzyżowaniu” 
W. Faber 

 

Niech każdy stanie przed skrzyżowaniem 

palą się światła, popatrz na nie. 

Światło zielone jak młode listki 

na drugą stronę zaprasza wszystkich. 

A światło żółte jak liść jesieni 

ostrzega – śpiesz się, bo ruch się zmieni! 

Światło czerwone jak mak, jak ogień 

wszystkim przechodnią zamyka drogę! 

 

Piosenka: 

"Malowała jesień" 

sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie 
 

1. Malowała jesień w parku wszystkie liście, 

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście. 

Lala, lala, la, lala, lala, la. 

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście. 2x 

2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku, 

przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół. 

Lala, lala, la, lala, lala, la. 

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół. 2x 

3. Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie, 

zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie. 

Lala, lala, la, lala, lala, la. 

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie. 2x 

 


