
TEMAT TYGODNIA: 

W zdrowym ciele zdrowy duch (17.10-21.10.2022)

Drodzy Rodzice,

żeby ułatwić dziecku funkcjonowanie w przedszkolu, warto uczyć je samodzielności również w domu – 

zachęcać do ubierania się czy korzystania z toalety bez pomocy. Dobrze jest nie wyręczać go we wszystkim i 

uzbroić się w cierpliwość, bo dziecko podejmie prawdopodobnie sporo nieudanych prób, zanim nauczy się 

wykonywać daną czynność. Najlepiej jest chwalić wszelkie podjęte starania, choćby najmniejsze, dać prawo do 

błędów i pocieszać, jeśli coś się nie udaje. Jeśli dziecko usłyszy zachętę, będzie chciało podejmować dalsze 

próby. Proszę się nie przejmować, jak ubierze but prawy na lewy i odwrotnie – tylko chwalić, że zrobił to 

SAMODZIELNIE! ;-)

Jesienne tygodnie to czas przeziębień, lecz także doskonała pora, by dzieci nauczyły się, że ubiór 

dostosowany do pogody, jedzenie owoców i warzyw oraz ruch, zwłaszcza ten na świeżym powietrzu, pomogą 

zachować dobre zdrowie i humor. 

Dlatego w tym tygodniu będziemy mówić o witaminach zawartych w warzywach oraz zastanawiać się, 

dlaczego są potrzebne. Poznamy różne warzywa i będziemy określać ich kształt, kolor, zapach i smak.  

Będziemy mówić o tym, że przed jedzeniem warzywa należy umyć, oraz zastanowimy się, w jakich formach 

można je spożywać. 

Będziemy kształtować umiejętność stosowania pojęć określających położenie przedmiotów w 

przestrzeni: przed, na, nad, pod, za, wysoko, nisko. Formować kule z masy solnej lub ciastoliny, po czym je 

spłaszczć, ćwicząc dłonie. Zrobimy pracę plastyczną i będziemy kształtowaćy pojęcie taki sam poprzez 

porównywanie obrazków w parach. Cały czas uczymy się sprawnie ustawiać w kole wiązanym podczas zabaw. 

Poznamy kolejną figurę geometryczną – trójkąt. 

Będziemy brać udział w zabawach ruchowych zgodnie z hasłem Ruch to zdrowie. 

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 Organizowanie zawodów, zachęcanie do ruchu (zwłaszcza na świeżym powietrzu), przypominanie o 

byciu fair, oswajanie dziecka ze świadomością, że nie zawsze się wygrywa.

 Zabawy w wyszukiwanie podobnych przedmiotów według wybranej cechy, np. ze względu na kolor 

czy kształt.

 Opisywanie, gdzie coś leży, z użyciem pojęć: przed, za, na, nad, pod, wysoko, nisko.

 Szukanie w otoczeniu przedmiotów w kształcie trójkąta.

 Zachęcanie do kosztowania warzyw, wspólne przygotowywanie z nich sałatek, surówek, koktajli.

 Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i próby recytowania rymowanek.



TEMAT TYGODNIA: Przygotowania do zimy (24.10-28.10.2022)

Drodzy Rodzice,

w kolejnym jesiennym tygodniu będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować się do zimy. Będziemy 

mówić zarówno o ludziach, jak i o zwierzętach – tych dzikich i domowych. 

Posłuchamy kolejnego opowiadania o przygodach Tupa w przedszkolu i dowiemy się, jak można pomoc 

ptakom przerwać zimę. Porozmawiamy o ich dokarmianiu oraz o tym, jaki pokarm jest dla nich odpowiedni. 

Dowiemy się, że chleb nie jest najlepszy dla ptaków, ponieważ często zawiera ulepszacze (znacznie 

odpowiedniejsze są ziarna czy słoninka). Podczas zabaw w ogrodzie będzimy obserwować ptaki, które zaglądają

do naszego karmnika, i rozpoznawać niektóre gatunki.  Przeprowadzimy obserwacje przyrodnicze na dworze. 

Zwrócimy uwagę na jesienną pogodę.

Śpiewamy naszą ulubioną  piosenkę Wiewióreczka i za pomocą wystukiwania rytmu kasztanami 

akcentowaliśmy metrum 4/4. Podczas zabaw wykonujemy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację 

ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała.  

Kolejny raz będziemy ćwiczyć przeliczanie . Kształtujemy pojęcie liczby 1. 

Porozmawiamy też o tym, jak ludzie przygotowują się do zimy, co to znaczy robić zapasy na zimę, jakie 

przetwory można zrobić z warzyw, a jakie z owoców. 

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 Rozmowy o zwierzętach przygotowujących się do zimy i o tym, jak możemy im pomóc.

 Wspólne wykonanie przetworów na zimę, np. ukiszenie kapusty/ogórków, zrobienie dżemu czy 

kompotu.

 Zabawy w dzielenie krótkich wyrazów na sylaby, przeliczanie ich i układanie zbiorów z tylu 

elementów, ile było sylab w danym wyrazie. 

 Zabawy w tworzenie zbiorów jedno- i dwuelementowych.

 Zabawy w odgadywanie dźwięków – dziecko ma zasłonięte oczy i musi odgadnąć słyszany dźwięk.

 Czytanie opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie rymowanek.


