
GRUPA IV

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne PAŹDZIERNIK

I. Jesienne zbiory z ogródka

• poznamy i prawidłowo nazwiemy najczęściej spożywane warzywa i te mniej 
popularne np.: patison, bakłażan, kabaczek;

• dowiemy się jakie przetwory można zrobić z owoców i warzyw;
• będziemy rozpoznawać warzywa za pomocą różnych zmysłów;
• dowiemy się dlaczego warto jeść warzywa i pod jaką postacią są 

najsmaczniejsze; 
• poznamy owoce jakie jesień w darze nam niesie;
• będziemy je rozpoznawać różnymi zmysłami;
• nauczymy się posługiwać określeniami dotyczącymi owoców, np. słodkie, 

kwaśne, twarde, soczyste;

II. Jak jesienią dbać o zdrowie?

• zwrócimy uwagę na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych;
• dowiemy się kiedy udać się po pomoc do lekarza,poznamy pracę lekarzy 

różnych specjalności;
• dowiemy się co to znaczy zdrowy styl życia i jak się odżywiać aby nie 

chorować.

III. W co się bawi z nami jesienny wiatr?

• dowiemy się jaka jest rola wiatru w życiu roślin i ludzi;
•  jak powstaje energia z wiatru; 
• jak oszczędzać energię;
• będziemy prowadzić obserwacje przyrodnicze;   
• nauczymy się określania kierunku i natężenia wiatru;
• dowiemy się dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia.

IV. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

• poznamy sposoby przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy;
• zwrócimy uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: 

zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała;
• wzbogacimy wiedzę na temat ptaków- które zostają, a które odlatują do 

ciepłych krajów;
• poznamy zwyczaje jeży i wiewiórek.



Przygotowanie do czytania

− rozpoznawanie dźwięków i szmerów;
− ćwiczenia spostrzegawczości słuchowej;
− powtarzanie rytmów;
− podział wyrazów na sylaby;
− wybrzmiewanie głosek w nagłosie, w środku wyrazu i na końcu;
− całościowe czytanie wyrazów związanych z omawianą tematyką;
− przeliczanie słów w wypowiadanych zdaniach; 
− wprowadzenie liter: a,A, l,L, o,O, m,M.

 

Kształtowanie pojęć matematycznych

− klasyfikowanie zbiorów, podział zbioru na podzbiory, porównywanie 
liczebności zbiorów;

− kształtowanie umiejętności określania kierunków w przestrzeni m.in. góra, dół 
z przodu z tyłu;

− układanie rytmów;
− zapoznanie z figurami geometrycznymi – prostokąt, kwadrat
− rozwijanie umiejętności liczenia do 6;
− rozpoznawanie zapisu liczby 1, 2, 3, 4.
− utrwalenie pojęcia para;

Przygotowanie do pisania

- doskonalenie sprawności manualnej na zajęciach plastyczno- technicznych;
- wycinanie po liniach prostych, kolistych i falistych;
-  utrwalenie kierunku od lewej do prawej; 
- zagadki rysunkowe: labirynty, łączenie kropek, rysowanie po śladzie.


