
Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne na październik

I Jesień w sadzie
- rozpoznajemy wybrane owoce po wyglądzie, kształcie, smaku;
- nauczymy się posługiwać określeniami dotyczącymi owoców, np. słodkie, kwaśne, 
twarde, soczyste;
- znamy znaczenie słowa "sad";

II Jesień w ogrodzie
- rozpoznajemy i nazywamy wybrane warzywa, rozróżniamy je za pomocą wzroku, 
dotyku, smaku, zapachu;

III O sobie samym
- określamy swoje cechy fizyczne: płeć, wiek, kolor oczu;
- wskazujemy części ciała i nazywamy je;
- wypowiadamy się na temat ulubionych zabaw i zajęć;

IV Moje zmysły
- wiemy, jaka jest rola zmysłów w życiu człowieka;
- rozpoznajemy przedmioty, rośliny, zwierzęta za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, 
węchu, wzroku i słuchu;
- rozróżniamy i nazywamy większość kolorów;

Przygotowanie do nauki czytania
- uważne słuchanie utworów literackich i udzielanie odpowiedzi na pytania 
dotyczące jego treści;
- wypowiadanie się na temat treści obrazków;
- zabawa "Co się zmieniło?" - przedstawiamy dzieciom kilka przedmiotów, a 
następnie, kiedy ich nie widzą, chowamy jeden lub zamieniamy je miejscami. 
Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, co się zmieniło (dz. zauważa zmiany w układzie 
3-4 przedmiotów lub obrazków);
- układanie puzzli lub obrazków pociętych na części;
- ćwiczenia fonacyjne - mówienie rymowanek szeptem, półgłosem, pełnym głosem;
- dzielenie słów na sylaby;
- zabawy imionami - wyszukiwanie swojej wizytówki, wskazywanie liter swojego 
imienia w imionach kolegów;



Przygotowanie do nauki pisania
- lepienie z plasteliny modeli warzyw, owoców;
- nauka prawidłowego trzymania kredki, nożyczek;
- wycinanie prostych kształtów narysowanych przez nauczyciela;
- rysowanie po wykropkowanym śladzie;
- labirynty - dziecko, wodząc palcem lub rysując linie odszukuje właściwą drogę;
- pisanie po śladzie swojego imienia;
- "zabawy paluszkowe" polegające na naśladowaniu określonych czynności i zjawisk - 
spacerowania palcami po stole, gry na instrumentach, witają się palce, kciuk z 
kciukiem, palec wskazujący ze wskazującym..., itp.

Kształtowanie pojęć matematycznych
- układanie przedmiotu względem siebie, wg poleceń, np. połóż piłkę na głowie, za 
sobą, z boku, itp.;
- dostrzeganie rytmów i ich kontynuowanie, np. układanie obrazków owoców wg 
określonej kolejności, np. śliwka, jabłko, śliwka, jabłko... - dz. kontynuuje układ 
owoców;
- ćwiczenia w szeregowaniu - układanie sylwet, np. "marchewki" od najmniejszej do 
największej;
- posługiwanie się nazwami liczebników głównych i porządkowych w zakresie 4 i 
więcej - posługiwanie się w liczeniu liczmanami;
- odtwarzanie liczby dźwięków za pomocą liczmanów;


