
 

PAŹDZIERNIK W GRUPIE „PIRATÓW” 

 będziemy posługiwad się liczebnikami w zakresie 10, w aspektach 

głównym i porządkowym; 

 wyjaśnimy, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy; 

 będziemy uczestniczyd w zabawach muzyczno – ruchowych, 

orientacyjno – porządkowych, bieżnych oraz dwiczeniach 

gimnastycznych metodą Rudolfa Labana; 

 poznamy wiersz J. Brzechwy „Katar” na podstawie, którego będziemy 

uczestniczyd w dwiczeniach artykulacyjnych na głoskach; 

 poznamy litery „O,o”, „A,a”, „M,m”, „E,e” – małą i wielką, drukowaną 

oraz pisaną na podstawie utworów literackich, następnie próba pisania 

po śladzie; 

 syntezowanie słowa podzielonego na głoski; 

 dowiemy się, z czego i jak robi się kompot, konfitury, soki; 

 wykonamy sałatkę owocową oraz konfiturę; 

 nauczymy się piosenki „ Idzie lasem Pani Jesieo” oraz wiersza „Pani 

Jesieo”; 

 wykonamy przeróżne prace plastyczne różnymi technikami 

(wydzieranka, masa solna, malowanie farbami i gąbką); 

 będziemy określad różnice i podobieostwa między obrazkami; 

 wielozmysłowo poznamy warzywa i owoce (dotyk, smak, węch, wzrok) 

 dokonamy podziału wyrazów na sylaby, głoski, policzymy ich ilośd; 

 utrwalimy nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt). 

 

 

 



WIERSZYK NA PAŹDZIERNIK W GRUPIE PIRATÓW 

„PANI JESIEO” 

Przeszedł sobie dawno 

śliczny, złoty wrzesieo. 

Teraz nam październik  

dała pani jesieo. 

 

Słooce takie śpiące, 

coraz później wstaje. 

Ptaszki odlatują 

hen, w dalekie kraje. 

 

W cieniu, pod drzewami 

cicho śpią kasztany. 

Każdy błyszczy pięknie,  

Niby malowany. 

 

Lecą liście z drzewa, 

różnokolorowe. 

Te są żółto – złote 

a tamte – brązowe. 

 

Jeszcze niby ciepło, 

słonko świeci, grzeje… 

Aż tu nagle 

Wichrzysko zawieje. 

 



Chmur wielkich deszczowych 

nazbiera, napędzi… 

Tak się pan listopad 

nauwija wszędzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKA NA PAŹDZIERNIK W GRUPIE PIRATÓW 

 

„IDZIE LASEM PANI JESIEO” 

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły 

A jeszcze coś w słoocu się mieni. 

To w polu i w lesie czerwienią się spójrzcie 

Korale, korale jesieni. 

 

Ref.: Idzie lasem pani jesieo 

Jarzębinę w koszu niesie. 

Daj korali nam troszeczkę 

Nawleczemy na niteczkę. 

 

Włożymy korale, korale czerwone 

I biegad będziemy po lesie. 

Będziemy śpiewali piosenkę jesienną 

Niech echo daleko ją niesie. 

 

Ref.: Idzie lasem pani jesieo 

Jarzębinę w koszu niesie. 

Daj korali nam troszeczkę 

Nawleczemy na niteczkę. 

 

 

 

 


