
 

  ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE DL A GRUPY "ŚWIETLIKI" NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK  

 

• Jak jesienią dbać o zdrowie  04-08.X. 
w tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

−  co należy zrobić, kiedy ktoś źle się czuje 
−  na czym polega praca lekarza 

−  co to jest piramida zdrowego żywienia 

−  dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia 

−  co to są przetwory i z czego powstają 

− jak wygląda kwadrat 
 

• Kto może być nauczycielem  11-15.X. 
w tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 
--  jak może wyglądać przedszkole marzeń 
-  na czym polega zawód nauczyciela 
-  kim jest nauczyciel i gdzie można go spotkać 
-  jakie wynalazki powstały na przestrzeni lat 

                

 

• W co się bawi z nami jesienny wiatr  18-22.X. 
w tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

−  jak się ubrać stosownie do pogody 

−  jak wykorzystywany jest wiatr w życiu roślin i ludzi 

−  jakie urządzenia stosuje się do pomiaru wiatru 

−  jak intuicyjnie rozumieć znaczenie wyrazów należących do tej samej 
rodziny 

−  dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia 
 

• Jaki plan na jesień mają zwierzęta 25-29.X. 
w tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 
-  jakie są jesienne zwyczaje zwierząt 
-  kto zamieszkuje las 
- jakie ptaki odlatują lub przylatują jesienią albo pozostają w Polsce na 
zimę 
-  w jaki sposób możemy wytworzyć ciepło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Mieszkańcy słoików" 

 

1. W kuchni było dzisiaj mnóstwo zamieszania – 

mama przydzielała w słoikach mieszkania. 

Czekały więc w kolejce grzyby i warzywa, 

owoce, przyprawy, ocet i oliwa. 

 

Ref.: Kto zamieszka w słoikach? Kto zamieszka w 

słoikach? 

Tu zielone ogórki, tu czerwona papryka. 

Grube śliwki w dużych słojach się rozpychają. 

Gruszki patrzą, jak jabłka w konfiturę się zmieniają. 

Kto chce cukru? Kto soli? Komu octu potrzeba? 

Ależ będą pyszności do ziemniaków i do chleba! 

Czy już wszyscy wygodnie siedzą w swoich słoikach? 

Mama wszystkim pomoże i słoiki pozamyka. 

 

2. Na straganie mama zakupy zrobiła, 

przy pomocy taty, bo tata to siłacz! 

Będą witaminy dla całej rodziny, 

gdy słoiki w zimie razem otworzymy. 

 

 

"Psotny deszczyk" 

1. Psotny deszczyk dzisiaj pada, 

bajki swoje opowiada. 

Skacze sobie po trawniku, 

chlapie wodą na chodniku. 

Wyjdę z domu i zobaczę, 

jak ten psotny deszczyk skacze 

 

Ref.: Patrzę, a tu kap, kap, kap. 

Deszczyk mi do ucha wpadł. 

Na wiewiórki ogon – plusk! 

Na gawrona piórka – chlust! 

Tu kropelka, tam kropelka, 

na samochód, na wróbelka. 

Kap, kap, kap, 

kap, kap, kap. 

Psotny deszczyk dzisiaj spadł. 

2. Mokro w mieście, mokro w lesie. 

Deszczyk zimne krople niesie. 

Tutaj chlapie i tam chlapie, 

już z wysiłku prawie sapie! 

A ja dziś bez parasola 

idę w deszczu do przedszkola. 

 


