
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  

PAŹDZIERNIK 2021 R. 

 

Tydzień I: 04-08.10.2021 r. 

Temat kompleksowy: Jesienna przygoda 

Zadania edukacyjne: 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest pracowitość;  

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych;  
- rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości);  

- poznanie jesiennych zwyczajów bocianów;  

- wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;  

- motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach); 

- poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy; 

- kształtowanie umiejętności wokalnych podczas śpiewania piosenki;  

- utrwalenie wyglądu i jesiennych zwyczajów wiewiórki;  
- określanie długości rzutu względem innych;  

- posługiwania się pojęciami: bliżej, dalej, tak samo; 

- rozmowa na temat przygotowań zwierząt do zimy;  

- segregowanie obrazków zwierząt według dwóch kategorii: zasypiające i niezasypiające 

na zimę. 

 

Tydzień II : 11-15.10.2021 r. 

Temat kompleksowy: Jesienne drzewa 

Zadania edukacyjne: 

- rozmowa na temat Światowego Dnia Drzewa; 
- uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i w życiu człowieka;  

- zwrócenie uwagi na konieczność szanowania drzew i dbania o nie;  

- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej;  
- rozwijanie postawy proekologicznej; 

- ilustrowanie ruchem treści piosenki;  
- kształtowanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego; 

- stworzenie na stałe kącika makulatury w sali; 

- wykonanie wyzwania z projektu ekologicznego Ekokulturalne przedszkole;  

- zwrócenie uwagi na ochronę drzew i oszczędzanie papieru;  
- poznanie roli słońca i deszczu względem drzew;  

- wspólne tworzenie kodu – drogi przy pomocy strzałek kierunkowych;  
- poszerzenie wiadomości na temat drzew, ich liści i owoców;  

- rozwijanie umiejętności planowania;  

- rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi; 

- wykonanie grupowej pracy plastyczno-technicznej;  



- przyklejanie papierowych serc, na którym znajdują się podziękowania dla drzewa. 

 

Tydzień III: 18-22.10.2021 r. 

Temat kompleksowy: Skarby jesieni 

Zadania edukacyjne: 

- poznanie nowej wartości „uprzejmości”; 

- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków;  

- rozwijanie u dzieci pozytywnych cech charakteru (uprzejmość); 
- poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią;  

- wyrabianie koordynacji wzrokowo- -słuchowo-ruchowej, rozwijanie mowy 

komunikatywnej; 

- liczenie i określanie, ile jest obiektów;  

- rozumienia podwójnej roli ostatniego wypowiedzianego w czasie liczenia liczebnika; 
- poznanie zasad uprawy warzyw podczas wycieczki na Farmę Dyń; 

- oglądanie pola dyniowego oraz samodzielne zbieranie dyń przez dzieci; 
- poznanie zwierząt gospodarskich; 

- poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony);  
- ćwiczenia emisyjne na głosce o, próby śpiewania piosenki na samogłosce o;  

- nauka piosenki fragmentami ze słuchu, śpiew zbiorowy i indywidualny; 
- rozwijanie ekspresji muzycznej;  
- wzbogacanie doświadczeń sensorycznych; 

- smakowanie ogórków kiszonych, konserwowych i surowych – określanie ich smaku i 

zapachu. 

 

Tydzień IV: 25-29.10.2021 r. 

Temat kompleksowy: Koszyk Pani Jesieni 

Zadania edukacyjne: 

- poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości; 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat;  
- zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach 

- poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie;  

- poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

ćwiczenie pamięci;  
- rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się jęz. angielskim;  

- wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu; 
- doskonalenie umiejętności wokalnych; 

- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej; 
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowe; 

- określanie wydarzeń wcześniejszych i późniejszych; 
- omówienie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; 

- zwrócenie uwagi na stragany z owocami i warzywami jesiennymi; 



- wykonanie jesiennego owocu z masy solnej;  
- kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas wykonywania pracy 

plastycznej. 

 

 


