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Nauczyciele prowadzący grupę: mgr Joanna Karsznia. mgr Paulina Ślepecka. 

Opis zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

- Integracja grupy( Zabawy w kole, wykonywanie zadań w parach, wspólna zabawa w kącikach 
zainteresowań. 

- Czynności higieniczne i samoobsługowe( mycie rąk zgodnie z zasadami Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, samodzielne spożywanie posiłków, samodzielne przebieranie się w strój 
gimnastyczny, samodzielne ubieranie się w szatni). 

- Wdrażanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw w sali i w ogrodzie przedszkolnym, spacerze
w pobliskiej okolicy przedszkola.

- Rozwijanie dużych grup mięśniowych oraz ogólnej zręczności zwinności podczas zajęć 
gimnastycznych.

- Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas wydarzeń przedszkolnych 
( Dzień Edukacji Narodowej).

- Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego piosenkę : „ W deszczu”, „Malowała jesień” 

- Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętanie treści wiersza : „ List od złotej jesieni” ,” Jesienne 
liście”. 

- Nabywanie wiedzy na temat: „ Drzewa” w ramach zajęć : Cykl o ekologii.

- Poznanie charakterystycznych miejsc województwa Mazowieckiego w ramach projektu Dookoła 
Polski. 

- Przypomnienie zasad obowiązujacych w sali grupy Marynarze oraz zasad obowiązujących w 
całym przedszkolu.

- Doskonalenie umiejętności poruszania się „para za parą”.

- Poznanie graficznego obrazu liter : M, L, I.

- Nabywanie wiedzy na temat darów jesieni.

- Kształtowanie umiejętności odróżniania owoców od warzyw.

- Nabieranie wiedzy na temat bezpiecznego zbierania grzybów.

- Nabywanie wiedzy na temat : „ Zwierzęta mieszkające w lesie” oraz „ Sezonowa wędrówka 
ptaków”

- Zapoznanie się z graficznym obrazem cyfry : 2,3

- Nabywanie umiejętności wykonywania prac plastycznych zachowując jej estetykę. 

- Kształtowanie  umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi. 

- Nabywanie umiejętności słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.

- Nabywania umiejętności podziału wyrazów na sylaby oraz wskazanie pierwszej głoski. 

- Realizowanie programem edukacyjnym Outdoor Learning wybranych zajęć dydaktycznych.



Temat kompleksowy : „ Kolorowe warzywa i owoce”

Wiersz :Tata Tadek 

Iwona Jabłońska – Gabrysiak.

Tata Tadek tej jesieni

jest zapracowany

Zebrał z pola wszystkie zboża.

Z których mąkę mamy 

Jego kombajn odlotowy.

W mig uporał się z zadaniem.

I buraki, i marchewki.

Są już z pola pozbierane.

I cebulki – przysmak mamy 

wraz z burakiem oraz dynią.  

Piosenka :” Deszczu”

sł. Jerzy Ficowski, muz. Michał Sulej

Gdy deszczowy Przyjdzie czas,

Zaraz grzyby rosną.

Robi się od grzybów las

Pod każdziutką sosną.

Rankiem tu nie było nic

Teraz gdzie się ruszę 

To prawdziwek

To znów rydz

Z wielkiem kapeluszem.

Lecz popatrzcie spoza szyb.

Na ulice miast.

Choć deszcz pada, 

Żaden grzyb

 Tu nie wyrasta.



Ale nawet  w mieście też

Kiedy deszcz pozwoli, 

Rosną niby grzyby w deszcz

Setki parasoli.   

Temat kompleksowy : „ Przyroda jesienią”

Wiersz : Jesienne liście 
Marcin Przewoźniak

Co to ? Złote i zielone,
i brązowe i czerwone ….
Piękne liście ! Już zbieramy !
I po kształtach odróżniamy :
te wycięte jak serduszka

w podarunku dała brzózka.
Liść dębowy- ma falbanki 
falujące jak firanki 
Z liści klonu – bukiet marzeń 
Mogą także być wachlarzem

A tym w kształcie łapy stracha,
kasztanowiec do nas macha. 
Pokazuje paluchami,
gdzie posypał kasztanami. 

Piosenka :” Malowała jesień” 
sł i muz. Danuta i Karol Jagiełłowie

Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście. 
Lala, la, la, la, lal, 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 pedzi po lesie,
Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie. 
Lala, lala,la,lala,la.
Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie. 


