
 
PLAN NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

 
 
 
Tematy tygodniowe: 
 

1. Jesień w sadzie (28.09. - 02.10) 
• rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, 
• poznawanie wybranych owoców egzotycznych, 
• rozwijanie mowy,  
• rozwijanie umiejętności liczenia, 
• wprowadzenie zapisu cyfry 1, 
• rozwijanie sprawności manualnej,  
• ćwiczenie techniki klejenia i malowania farbami, 
• umuzykalnianie dzieci – nauka piosenki, kształtowanie głosu dziecka, 
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej; 
• odczytywanie sekwencji tych samych samogłosek np. AAA, EE, YYYY. 

 
2. Jesień na działce (05.10. - 09.10.) 
• nazywanie przetworów z owoców i warzyw – samodzielne wykonanie 

wybranych, 
• rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, 
• poznanie zawodu ogrodnika, charakteru jego pracy oraz narzędzi jakimi 

się posługuje, 
• dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego, 
• utrwalenie zapisu cyfry 1, 
• rozwijanie pomysłowości i kreatywności, 
• umuzykalnianie dzieci poprzez aktywne słuchanie muzyki metodą Batii 

Strauss, 
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej;  
• odczytywanie sekwencji różnych samogłosek np. AEi, EOU, YiÓ; 
• 09. października będziemy obchodzili Dzień Drzewa (weźmiemy udział 

w akcji Dzień Drzewa dla zwierząt) 
 

3. Moje życie to pasja (12.10. - 16.10.) 
• poznanie własnych zasobów – określanie swoich zainteresowań, 
• poznanie etapów uczenia się oraz wybranych zawodów, 
• wypowiadanie się na temat „Kim chcę zostać w przyszłości?”, 
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania, 
• wprowadzenie zapisu cyfry 2, 



• stworzenie okazji do swobodnej wypowiedzi w formie plastycznej, 
ćwiczenie techniki rysowania, 

• umuzykalnianie dzieci poprzez aktywne słuchanie muzyki metodą Batii 
Strauss, 

• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej;  
• ćwiczenie małej motoryki, 
• wprowadzenie sylab z głoską M – MA, MO, MU, MÓ, ME, Mi, MY. 
• 14. października będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej 
• 16. października będziemy obchodzili Dzień Poczty Polskiej. 

 
4. Moja rodzina (19.10. - 23.10.) 
• podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, 
• określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych 

członków rodziny, 
• określanie relacji między członkami rodziny, 
• dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, 
• segregowanie przedmiotów według określonych cech, układanie ich 

zgodnie z zaproponowanym rytmem; 
• utrwalenie zapisu cyfry 2, 
• umuzykalnianie dzieci – nauka piosenki „Moja wesoła rodzinka”, 

zabawa paluszkowa do piosenki; 
• stwarzanie okazji do wypowiadania się w formie plastycznej, 
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej;  
• usprawnienie narządów artykulacyjnych; 
• utrwalenie sylab z głoską M – MA, MO, MU, MÓ, ME, Mi, MY. 

 
5. Domy i domki (26.10. - 30.10.) 
• poznanie sposobów budowania dawniej i dziś, 
• nazywanie zawodów związanych z budownictwem, 
• pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się 

do nadchodzącej zimy (domki dla zwierząt), 
• poznanie cech trójkąta, 
• wprowadzenie zapisu cyfry 3, 
• umuzykalnianie dzieci – nauka tańca regionalnego, 
• rozwijanie sprawności manualnej podczas rysowania na określony temat, 
• rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej;  
• utrwalenie sylab z głoską M – MA, MO, MU, MÓ, ME, Mi, MY, próby 

łączenia sylab z samogłoską - AMA, OMO, UMU, EME, iMi, iMY. 
 

 


