
PAŹDZIERNIK W GRUPIE „ŻEGLARZY”  

 poznamy zwierzęta leśne i zwyczaje niektórych z nich;  

 dowiemy się jak przygotowują się do zimy; 

 dowiemy się dlaczego należy jeśd owoce i warzywa;  

 poznamy i utrwalimy nazwy niektórych z nich; wykonamy sok owocowy 

i sałatkę warzywną; 

 poznamy zasady grzecznego zachowania;  

 dowiemy się, które zachowania są grzeczne a które nie;  

 będziemy nazywad przeżywane przez nas emocje, zastanowimy się jak 

sobie z nimi radzid; 

 opracujemy rytmicznie-ruchowo piosenki: „Wiewióreczka”, „Polka 

prawdziwa”, „Grzeczne słówka”; 

 nauczymy się wierszy: „Pod drzewami” Danuty Gellner oraz 

„Tajemnicze słowa” E.Ostrowskiej; 

 zorganizujemy zabawy badawcze z wykorzystaniem owoców i warzyw, 

będziemy je obserwowad i eksperymentowad z niektórymi z nich; 

 utrwalimy znajomośd liczebników głównych i porządkowych w zakresie 

6;  

 będziemy klasyfikowad przedmioty, porównywad liczebnośd zbiorów 

przez układanie ich elementów w pary; 

 będziemy doskonalid orientację w przestrzeni, schemacie własnego 

ciała i na płaszczyźnie; 

 będziemy przeliczad słowa w zdaniu; dzielid słowa na sylaby; 

spróbujemy wyodrębnid głoskę na początku słowa; 

 będziemy doskonalid mowę i myślenie przyczynowo-skutkowe podczas: 

układania i opowiadania historyjek obrazkowych, układania zakooczeo 



i nadawania tytułu historyjkom; rozwiązywania i układania zagadek 

słownych; 

 będziemy doskonalid sprawnośd palców i dłoni oraz koordynację 

wzrokowo-ruchową w trakcie wykonywania prac plastycznych, 

technicznych i dwiczeo grafomotorycznych; 

 będziemy doskonalid naszą wymowę w trakcie dwiczeo oddechowych  

i artykulacyjnych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIERSZYKI NA PAŹDZIERNIK W GRUPIE ŻEGLARZY 
 

,,POD DRZEWAMI" 
Danuta Gellner 

 

Siedzi jesieo pod jabłonią, 

jabłka jej nad głową dzwonią. 

A gdy gruszą wiatr poruszy, 

dzwonią gruszki. 

Gdzie? Na gruszy. 

Siedzi jesieo pod drzewami, 

sad jej dzwoni za uszami, 

więc zatkała uszy watą. 

Czy to prawda? 

Co wy na to? 

 

 
 

,,TAJEMNICZE SŁOWA" 
Elżbieta Ostrowska 

 

Kiedy Markowi książkę dał wujek, 

Marek zapomniał słowa: „..................”. 

Ala o zeszyt prosiła Zosię. 

– Masz – mówi Zosia. 

Masz czy też: „....................”? 

Co to za słowa, wnet każdy zgadnie, 

lecz pomyśl, czy by nie było ładnie, 

gdyby ten wierszyk niedługi 

można powiedzied tak po raz drugi: 

http://www.mp17siedlce.net/grupy/gr-4-wesole-nutki/29-archiwum-rok-szkolny-2014-2015/248-wiersz-pod-drzewami
http://www.mp17siedlce.net/grupy/gr-4-wesole-nutki/29-archiwum-rok-szkolny-2014-2015/248-wiersz-pod-drzewami


Kiedy Markowi książkę dał wujek, 

Marek powiedział grzecznie: – Dziękuję! 

Ala o zeszyt prosiła Zosię. 

Zosia, podając, rzekła jej: – Proszę! 

Kiedyś potrącił Andrzej Tomasza, 

ale powiedział zaraz: – Przepraszam! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKI NA PAŹDZIERNIK W GRUPIE ŻEGLARZY 

 

,,POLKA PRAWDZIWA" 
sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło 

I.  Śliweczka spadła z drzewa, 

okrągła i dojrzała, 

samotna bardzo była 

i wokół spoglądała. 

Zobaczył to pomidor 

i podszedł do śliweczki, 

kłaniając się jej nisko, 

zaprosił do poleczki. 

Ref.:  Hop, hop, polka prawdziwa, 

pomidor skacze, śliwka się kiwa. 

Hop, hop, polka prawdziwa, 

polka prawdziwa, hej! 

II.  Śliweczka się zmęczyła, 

usiadła w cieniu róży, 

pomidor się nie zmieścił, 

bo trochę był za duży. 

Nie wiedział, co ma zrobid, 

znów podszedł do śliweczki, 

kłaniając się jej nisko, 

zaprosił do poleczki. 

Ref.:  Hop, hop... 

 

,,GRZECZNE SŁÓWKA" 
A. Galica 

 

http://www.mp17siedlce.net/grupy/gr-4-wesole-nutki/29-archiwum-rok-szkolny-2014-2015/248-wiersz-pod-drzewami
http://www.mp17siedlce.net/grupy/gr-4-wesole-nutki/29-archiwum-rok-szkolny-2014-2015/248-wiersz-pod-drzewami


Dziękuję, przepraszam i proszę 

- trzy słówka za małe trzy grosze. 

I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna 

znają te słówka na pewno. 

To przecież niewiele kosztuje, 

gdy powiesz uprzejmie:  dziękuję! 

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno 

- nawet, gdy jesteś królewną. 

 

Trzy słówka za małe trzy grosze 

- dziękuję, przepraszam i proszę. 

 


