
Zagadnienia programowe na październik 2022 dla Grupy III 

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 

umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego 

słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie,  wzbudzanie 

szacunku do pracy innych osób, 

 poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie 

słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie 

zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, 

rozwijanie współdziałania, empatii, 

 poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu 

 i zakazu, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności 

odwzorowywania, 

 utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy,  rozpoznawanie 

prawej i lewej strony ciała 

 

Tydzień II „Jesień w sadzie” 

 poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów 

życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób 

pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin 

 poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności 

klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie 

umiejętności liczenia, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności 

zgodnej współpracy w grupie i uczestniczenia w zabawach badawczych 



 poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności 

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

słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

 

Tydzień III „Jesień w ogrodzie” 

 rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski  

o ludzi i rośliny, rozwijanie empatii, uczenie się udzielania wsparcia 

emocjonalnego 

 rozpoznawanie i układanie litery „a,” „A”, rozwijanie świadomości 

fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski  

w nagłosie, rozwijanie umiejętności współpracy 

 rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które z nich rosną pod 

ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności 

formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z 

nazwami części roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie 

współpracy 

 poznanie niektórych warzyw i ich właściwości, tworzenie zbiorów, przeliczanie, 

rozwijanie umiejętności muzycznych, rozwijanie świadomości ciała i jego 

położenia w przestrzeni, rozumienie pojęcia „wstyd” 

 doskonalenie sprawności językowej i manualnej, poszerzanie słownika 

czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, 

utrwalenie zasad bezpieczeństwa 

 

Tydzień IV „Jesienny krajobraz” 

 odróżnianie środowiska parku i lasu, rozwijanie logicznego myślenia, 

doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku 

do zwierząt 

 poznanie kształtu litery „i”, „I”, rozpoznawanie jej, doskonalenie słuchu 

fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, rozwijanie 

umiejętności pracy w parach, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za 

własną pracę i umiejętności sprawdzania zadania 

 rozpoznawanie cyfry 2, określanie aspektu kardynalnego i porządkowego 

liczby, rozwijanie umiejętności orientacji w budowie ciała, doskonalenie 



umiejętności liczenia, rozwijanie sprawności manualnej, przypomnienie zasad 

bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie umiejętności 

współpracy 

 utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania poznanych wcześniej liter, 

 

Wiersz: 

J. Ficowski 

 
„ W spiżarni” 

W spiżarni na półkach zapasów bez liku 

są dżemy, kompoty, złoty miód w słoiku. 

I cebula w wiankach i grzyby suszone, 

są główki kapusty, ogórki kiszone.  

A gdy przyjdzie zima, 

będzie mróz na dworze, 

zapachnie mi lato, 

gdy słoik otworzę 

 

Piosenka: 

„Malowała jesień” 

Sł. i muz. D. i K . Jagiełłowie 

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. 

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. 

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. 


