
Październik 
I    Idzie jesień…. przez ogród
- poznamy zmiany zachodzące jesienią w ogrodzie, 
- będziemy rozpoznawać warzywa wykorzystując zmysły: wzroku, 
węchu, smaku i dotyku, 
- nauczymy się wyciągania wniosków na podstawie obserwacji 
i doświadczeń. 
II    Idzie jesień….do zwierząt
- uściślimy wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu 
wybranych zwierząt jesienią,  
- wyjaśnimy, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy, 
- będziemy formułować uogólnienia typu: zasypia na zimę, gromadzi 
zapasy, odlatuje do ciepłych krajów. 
III   Co z czego otrzymujemy?
- poznamy pracę osób wykonujących wybrane zawody, 
- dowiemy się jakie korzyści mamy z ich pracy,
- nauczymy się rozpoznawać różne rodzaje zboża oraz pieczywa, 
- poznamy etapy produkcji chleba. 
IV    Idzie jesień….z deszczem
- poznamy zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią,  
- poznamy stany skupienia wody i ich właściwości, 
- dowiemy się o konieczności dostosowania ubioru do warunków 
atmosferycznych. 

Przygotowanie do czytania
• Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań,
• Odpowiadanie na pytania dotyczące słuchanego utworu, 

oglądanej ilustracji.



• Prowadzenie ćwiczeń dźwiękonaśladowczych, artykulacyjnych, 
rytmiczne wypowiadanie nazw przedmiotów. 

• Liczenie wypowiadanych zdań w opisie 2 – 3 zdaniowym, liczenie 
słów w wypowiadanym, prostym zdaniu, 

• Rozwijanie wrażliwości fonemowej – wymienianie słów 
rozpoczynających się określoną samogłoską, 

• Odkrywanie liter: a, A; m, M; e, E; 

Kształtowanie pojęć matematycznych
• Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 3, 4, 
• Utrwalenie zapisu cyfrowego poznanych liczb 1, 2, 
• Poszerzanie zakresu liczenia uwzględniając możliwości dzieci, 
• Prowadzenie zabaw: gdzie jest więcej /mniej, o ile jest 

więcej/mniej,   
• Dodawanie i odejmowanie liczmanów w zakresie 5, 
• Prowadzenie ćwiczeń orientacji przestrzennej – używanie określeń: 

na, pod, nad, między, po prawej, po lewej stronie, 

Przygotowanie do nauki pisania
• Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki, nożyczek, 

podczas zajęć plastycznych, ćwiczeń graficznych, 
• Rysowanie po śladzie, łączenie kropek, labirynty, 
• Kolorowanie obrazków używając kredek w różnych kolorach, 
• Wydzieranki z papieru kolorowego. 


