
Zagadnienia programowe na październik 2022 dla Grupy V 

Tematyka kompleksowa: 

1. Bezpieczni na drodze 

2. Jesień w sadzie 

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. Jesień w sadzie 

 poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznawanie trybu życia 

jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do 

poszanowania zwierząt i roślin 

 poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, poznawanie litery o, 

O, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu 

fonematycznego, 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 

 poznanie treści nowej piosenki i sposobu wykonania ciasta, kształcenie 

wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie orientacji w schemacie ciała, 

wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności 

 poznanie niektórych sposobów robienia przetworów, rozwijanie sprawności 

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

słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, współdziałanie 

 

Tydzień III. Jesień w ogrodzie 

 rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, czytanie globalne 

wyrazów: marchew, cebula, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 

określony temat, doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozumienie znaczenia 

pojęcia „przyjaźń”, doskonalenie współpracy 

 rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, poznanie litery a, A, rozwijanie 

umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, poszerzanie słownictwa, 

rozwijanie współpracy, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej 

 rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod, 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 sprawności ruchowej i orientacji w przestrzeni, kształcenie 

wrażliwości słuchowej, doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie 

umiejętności oczekiwania na swoją kolej 

 rozpoznawanie i podawanie nazw 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, zdobycie wiedzy o tym, dlaczego liście 

zmieniają kolor, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji 

słuchowej, rozwijanie empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt 

 poznanie kształtu litery i, I, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie 

świadomości fonologicznej, rozwijanie umiejętności pracy w parach, rozwijanie 

odpowiedzialności za własną pracę 

 rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu 

kardynalnego i porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie 

ciała i przestrzeni, 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, rozwijanie sprawczości, 

poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych 

 

 

 



 

 

Piosenka: 

 „Jesienne skarby” 
sł. Anna Urszula Kamińska, muz. Anna Huszcza 

 

1. Jedzie, jedzie Pani Jesień w dyni jak w karecie. 
Szuru-buru złote liście rzuca już po świecie. 

Bęc, bęc, bęc, kasztany lecą, szyszki i żołędzie. 
Jesień z wiatrem dokazuje, bałagani wszędzie! 

 
Ref.: My jesienne skarby z chęcią pozbieramy: 

I kasztany, i żołędzie, szyszki też. 
Co z nich można zrobić, dobry pomysł mamy – 

Będą ludki, konik, piesek, żołwik, jeż! 
 

2. Pani Jesień jabłka, gruszki w sadzie rozsypała. 
Pac i pac – to spadła śliwka, ktora już dojrzała. 

Kap, kap, kap – tak deszczyk kapie, jak to na jesieni. 
A za oknem jarzębina ciągle się czerwieni. 

 
Ref.: My jesienne skarby z chęcią pozbieramy… 

 

 

Wiersz: 
 

,,Jesienne liście” 
Ewa Szelburg – Zarembina 

 

Z tym jesiennym wiatrem 
tańczą sobie liście, 
tańczą sobie tańczą 
czerwone złociście. 

 
Z tym jesiennym wiatrem 

odtańczą daleko, 
i nie skończą tańczyć, 
aż za siódmą rzeką. 

 
Aż za siódmą rzeką, 
Aż za siódma górą, 

Aż je śnieg przykryje 
Grubą, białą chmurą.. 


