
TEMAT TYGODNIA: Jesienią w parku  (03.10-07.10.2022)

Drodzy Rodzice,

jesień to doskonała pora, by dzieci obserwowały zmiany w otaczającej je przyrodzie i 

zwracały uwagę na jej piękno. Podczas jesiennego spaceru do parku zapoznamy się z zasadami 

bezpiecznego poruszania się w grupie. Będziemy obserwować zmiany w przyrodzie i zbierać 

skarby jesienni – kolorowe liście, jarzębinę, kasztany i żołędzie.  Materiał przyrodniczy będzie 

służył nam do  segregowania i układania z niego rytmów oraz przeróznych wzorów. Będziemy 

klasyfikować przedmioty wg kształtu, będziemy kształtować umiejętność liczenia w zakresie 3. 

Poznamy zwyczaje wiewiórek i dowiemy się, dlaczego nazywa się je leśnymi ogrodnikami. 

Sbędziemy stemplować jesienne liście. Poznamy kolejną piosenkę – Jesienna śpiewanka – i 

powitankę w języku angielskim. Dzięki zabawie poznamy kolejne słowa w tym języku.  Będziemy 

ćwiczyć słuch podczas wyszukiwanie źródła dźwięku.

Aktywnie słuchamy muzyki. Będziemy poruszać się zgodnie z rytmem melodii i 

zmieniającym się tempem. Będziemy bawić się na dworze, wykorzystując ostatnie dni ładnej 

pogody lub spacerując w parku.

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

 Rozmowy o kolorach jesieni i jej darach.

 Zabawy w sylabizowanie. 

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

słyszany dźwięk. 

 Zabawy w wodzenie palcem po śladzie.

 Zabawy w układanie rytmów z kasztanów, żołędzi i liści.

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



TEMAT TYGODNIA: Jesienią w lesie (10.10-14.10.2022)

Drodzy Rodzice,

w kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o ekosystemie leśnym, jego mieszkańcach i ich 

zwyczajach. Wspólnie będziemy oglądać albumy i książki o tematyce przyrodniczej i rozmawiać o 

tym, jak należy się zachowywać w lesie, a czego tam robić nie wolno. Poznamy pracę leśniczego. 

Sporo uwagi poświęcimy zwierzętom przygotowującym się do zimy. Będziemy mówić o tym, czym

jest sen zimowy i dlaczego niektóre zwierzęta w niego zapadają. Szczegółowo omówimy takie 

zwierzęta jak dzięcioł, jeż, sarna, dzik i wiewiórka. Będziemy prowadzić obserwacje z lupą w 

ogrodzie przedszkolnym, w którym szukaliśmy maleńkich owadów. Przyglądać się także drzewom 

liściastym i iglastym oraz temu, jak (i czy) zmieniają się jesienią. Porozmawiamy o różnych 

grzybach: jadalnych i trujących, oglądać kilka z nich, wąchać i opisywać. Eksponaty umieścimy w 

naszym kąciku przyrodniczym. 

Ćwiczymy sylabizowanie oraz rozróżnianie pojęć mały – duży, krótki – długi i wysoko – 

nisko. Kształtujemy spostrzegawczość podczas zabaw z obrazkami oraz słuch podczas 

wyszukiwania źródła dźwięku. Poznamy nazwy kilku kolorów w języku angielskim: red 

(czerwony), green (zielony), yellow (żółty). Ćwiczymy przeliczanie.

Będziemy wykonywać różne prace plastyczne: malować palcami, kolorować jeża kredkami 

świecowymi i doklejać mu kolce z klonowych nosków. Ćwiczymy zdolności grafomotoryczne 

podczas prób samodzielnego rysowania jeża na podstawie wiersza W. Maćkowiaka. Wykonamy też 

postać jeża z piasku i patyków w przedszkolnej piaskownicy.

Podczas śpiewania piosenki będziemy tupać, klaskać i uderzać o siebie kasztanami, ćwicząc 

wybijanie rytmu. Będziemy uczestniczyć w zabawach rytmicznych i muzycznych z przyborami 

(szarfami, obręczami, woreczkami gimnastycznymi itd.) lub bez nich. Nie zapomnimy o zabawach i

ćwiczeniach ruchowych, podczas których będziemy naśladować leśne zwierzęta.

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

 Rozpoznawanie zwierząt leśnych na zdjęciach i czytanie o ich zwyczajach.

 Zabawy w proste przeliczanie. Zabawy w klasyfikowanie przedmiotów według podanej 

cechy. 

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

słyszany dźwięk.

 Zabawy w rysowanie dwuelementowych rytmów z kolorowych kółek i kresek.

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


