
Zagadnienia programowe na październik dla Grupy IV 

Tematyka kompleksowa: 

1. Bezpieczni na drodze 

2. Jesienne zbiory 

3. Jesień w ogrodzie 

4. Jesienny krajobraz 

Cele ogólne: 

Tydzień I. Bezpieczni na drodze 

 rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie 

sprawności ruchowej oraz umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie 

umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi 

w zabawie 

 poznanie sposobów bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie 

słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze 

zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności językowych, 

przeliczania, określania głoski w nagłosie i wygłosie, wyzwalanie pozytywnych 

emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii 

 poznanie niektórych znaków drogowych, 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, utrwalenie 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 

 utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i 

podawanie nazw niektórych znaków drogowych, kształcenie umiejętności 

wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, rozumienie żartów 

słownych, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do 

odpowiedzialności za siebie i innych 

 

 

 



 

Tydzień II. Jesienne zbiory 

 poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz 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 

 poznanie litery o, O, 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, kształtowanie 

koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; rozwijanie odpowiedzialności za 

siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych 

 poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie 

umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, 

doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, 

rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie, uczestniczenia w 

zabawach badawczych 

 poznanie treści nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, 

rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas 

różnych aktywności 

 poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności, rozwijanie sprawności 

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

słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie 

 

Tydzień III. Jesień w ogrodzie 

 rozumienie pojęcia „troska”, doskonalenie umiejętności wyrażania troski o 

ludzi i rośliny, rozwijanie empatii, uczenie się udzielania wsparcia 

emocjonalnego 

 rozpoznawanie, nazywanie i układanie litery a, A, rozwijanie świadomości 

fonologicznej, słuchu fonematycznego, analizy sylabowej, określanie głoski w 

nagłosie, rozwijanie współpracy 

 rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod ziemią, a 

które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności 



formułowania hipotez, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z 

częściami roślin, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie 

współpracy 

 poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie, 

rozwijanie umiejętności muzycznych, rozumienie pojęcia „wstyd” 

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

doskonalenie sprawności językowej, 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, odpowiedzialności za własną pracę, 

umiejętności sprawdzania zadania 

 rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu 

kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie 

ciała, doskonalenie przeliczania, sprawności manualnej, przypomnienie zasad 

bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy 

 utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie 

słuchu muzycznego, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie 

współpracy 

 utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie 

sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, sprawczości, poczucia 

własnej wartości i odpowiedzialności za innych 

 

 

 

 



 

 

 

Piosenka: 

„Jesień w słoiku” 

 sł. M. Przewoźniak, muz. J.Rochecki 

 

1.Dojrzewały w sadzie gruszki, śliwki, 

jabłka i porzeczki. Słońce im barwiło 

brzuszki. Teraz proszę do siateczki! 

Ref.: W kuchni z mamą – fiku miku! 

Jesień zamknę dziś w słoiku. W 

kompociku i dżemiku, w słodziutkim 

słoiku. 

2. Czeka dynia i kabaczek, pomidorek i 

papryka. Zaraz wszystkie was 

wypatrzę. Zapraszamy do słoika! 

Tyle słojów, nie do wiary! Pod 

ciężarem półka gnie się. To nie bajka, 

to nie czary! Do spiżarni przyszła 

jesień! 

Ref.: W kuchni z mamą – fiku miku! 

Jesień zamknę dziś w słoiku. W 

kompociku i dżemiku, w słodziutkim 

słoiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz: 

„Arbuz”  

Jan Brzechwa  

 

W owocarni arbuz leży  

I złośliwie pestki szczerzy;  

Tu przygani, tam zaczepi.  

– Już być przestał gadać lepiej, 

Zamknij buzię, Arbuzie!  

Ale arbuz jest uparty,  

Dalej sobie stroi żarty  

I tak rzecze do moreli:  

– Jeszcześmy się nie widzieli.  

Pani skąd jest? – Jestem Serbka… 

– Chociaż Serbka, ale cierpka! 

Wszystkich drażnią jego drwiny,  

A on mówi do cytryny:  

– Pani skąd jest? 

– Jestem Włoszka…  

– Chociaż Włoszka, ale gorzka! 

Gwałt się podniósł na wystawie:  

– To zuchwalstwo! To bezprawie! 

Zamknij buzię, Arbuzie! 

Lecz on za nic ma owoce,  

Szczerzy pestki i chichoce.  

Melon dość już miał arbuza, 

Krzyknął: – Głupiś! Szukasz guza! 

Będziesz miał za swoje sprawki! 

Runął wprost na niego z szafki, 

Potem stoczył się za ladę  

I tam zbił na marmoladę. 

 

 


