
 

PAŹDZIERNIK W GRUPIE „MARYNARZY” 

 na podstawie obserwacji, doświadczeo i utworów literatury dziecięcej poznamy 

charakterystyczne cechy jesieni oraz dowiemy się, jak zwierzęta przygotowują się  

do nadchodzącej zimy (wiewiórka, jeż); 

 w trakcie zabaw słuchowych poznamy leśne głosy i odgłosy;  

 będziemy rozpoznawad i nazywad ptaki odlatujące do ciepłych krajów i pozostające  

u nas na zimę; 

 dowiemy się także co z czego otrzymujemy: 

 poznamy właściwości piasku i gliny 

 upieczemy chleb 

 wykonamy smakowe serki na podwieczorek 

 dowiemy się skąd mamy wełnę oraz jak powstaje papier 

 w kąciku przyrody zgromadzimy ,,skarby jesieni”, które służyd nam będą do dekoracji 

sali, manipulacji, przeliczania i zajęd plastycznych; 

 określad będziemy zjawiska atmosferyczne typowe dla jesieni; 

 w zabawach badawczych poznamy właściwości fizyczne wody oraz rozpuszczalnośd 

w wodzie różnych substancji; 

 poprzez  barwienie wody obserwowad będziemy powstawanie barw pochodnych; 

 dowiemy się , jak woda krąży w przyrodzie oraz jak powstają chmury i deszcz; 

 nauczymy się różnych rymowanek, zabaw,  pląsów i piosenek o tematyce jesiennej; 

 rozmawiad  będziemy o swoich rodzinach, nazywad będziemy członków rodziny, 

określad powinowactwo; 

 zastosujemy w praktycznym działaniu umiejętnośd klasyfikowania ze względu  

na cechy jakościowe i ilościowe, udoskonalimy umiejętnośd poprawnego przeliczania 

w dostępnym dzieciom zakresie; 

 w trakcie różnorodnych zabaw rozwiniemy umiejętnośd syntezy oraz analizy zarówno 

sylabowej jak i głoskowej, wyodrębniad będziemy także  głoski na początku i na koocu 

wyrazów; 

 w trakcie różnych  zabaw dydaktycznych poznamy literki A a, M m, Ee, I i  



oraz cyfry 3 i 4, utrwalimy znajomośd figur geometrycznych: koła, kwadratu, trójkąta  

i prostokąta; 

 utrwalimy orientację w schemacie własnego ciała oraz najbliższej przestrzeni; 

 będziemy  aktywnie uczestniczyd  w dwiczeniach artykulacyjnych, fonacyjnych   

i oddechowych aby rozwijad i doskonalid swoją wymowę; 

 utrwalad będziemy nazwy dni tygodnia , miesięcy i pór roku; 

 udoskonalimy i rozwiniemy  swe umiejętności manualne poprzez lepienie ,wycinanie  

i inne ciekawe dwiczenia graficzne i prace plastyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIERSZYKI NA PAŹDZIERNIK W GRUPIE MARYNARZY 

„SŁOTA” 
I. Suchorzewska   

 
Pada gęsty kapuśniaczek, szare niebo ciągle płacze. 

Siąpi nudno, mży... 

Kapu, kapią z nieba, 

Kapią z rynny, kapią z drzewa  

Kropelki jak łzy... 

 

Mokną dróżki, mokną krzaki, 

Mokną pieski, mokną ptaki, 

 Szary kot  i my... 

Chlapu, chlapu, 

Błoto chlapie, po kałużach 

Jesieo człapie 

Otulona w mgły.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZABAWA PALUSZKOWA „WIEWIÓRKA”  
(WEDŁUG K. SĄSIADKA) 

 
Wiewióreczka mała                -   składają dłoo w pięśd, 

kamyczek spotkała.                -   prostują mały palec, 

Wiewióreczka mała 

patyczek spotkała                   -  prostują palec serdeczny, 

Wiewióreczka mała 

robaczka spotkała.                 -   prostują palec środkowy, 

Wiewióreczka mała 

szyszkę spotkała.                    -    prostują palec wskazujący, 

Wiewióreczka mała 

orzeszka spotkała.                  -    prostują kciuk i pokazują otwartą dłoo,                                                                            

Kamyczek poklepała,              -    palcami drugiej dłoni klepią wyprostowany   mały palec,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

patyczek podrapała,                 -   palcami drugiej dłoni drapią palec serdeczny, 

robaczka uściskała,                   -   palcami drugiej dłoni ściskają palec środkowy, 

szyszkę pogłaskała,                   -   palcami drugiej dłoni głaszczą palec wskazujący, 

a orzeszka zabrad chciała.       -   palcami drugiej dłoni lekko ciągną za kciuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZABAWA WYRABIAJĄCA ZDOLNOŚD KONCENTRACJI PODCZAS DZIAŁANIA  
„KOLOROWE KUBKI” 

                                                                              

Dzieci wykonują: 

Mąka, drożdże, woda                                     -  klaśnięcie,  
 
ciasto ugniatamy.                                            - przesunięcie, 
 
Kiedy nam wyrośnie,                                      -  klaśnięcie, 
 
do pieca wkładamy.                                       -  przesunięcie, 
 
Potem cukrem pudrem                                -   klaśnięcie, 
 
mocno posypiemy,                                        -  przesunięcie, 
 
a kiedy wystygnie,                                         -  klaśnięcie, 
 
ze smakiem je zjemy.                                   -  przesunięcie. 
 

 

ZABAWA ROZWIJAJĄCA KOORDYNACJĘ SŁUCHOWO-RUCHOWĄ –„ GIMNASTYKA” 

 

Unieś głowę w górę, 

pomrugaj oczami, 

nadstaw uszy, przetrzyj oczy, 

zaklaszcz razem z nami.  

Teraz skłon głęboki,  

uginaj kolana, 

podskocz w górę, bo to przecież 

wspaniała zabawa. 

Opuśd mocno głowę, 

teraz skłon głęboki 

i powoli obie ręce  

wyciągnij na boki. 



 

PIOSENKI NA PAŹDZIERNIK W GRUPIE MARYNARZY 

„WIEWIÓRECZKA” 
 (sł. E. Szymaoski, muz. T. Mayzner) 

 
I. Sąsiadeczko, wiewióreczko, 

co masz oczka czarne, 

nie bójże się, pokaż w lesie, 

gdzie masz swą spiżarnię. 

Wszędzie mam, tu i tam, 

czego chcecie, to wam dam. 

Fik, mik! Hyc, hyc! 

Czego chcecie, to wam dam. 

 

II. Sąsiadeczko, wiewióreczko, 

co masz rude łapki, 

jeśli łaska, sypnij z góry 

orzeszków do czapki. 

Dałabym nawet sześd, 

lecz co w zimie będę jeśd? 

Fik, mik! Hyc, hyc! 

Był orzeszek, nie ma nic! 

 

III. Sąsiadeczko, wiewióreczko, 

co masz rudy pyszczek, 

tu na ziemię rzud uprzejmie 

kilka ładnych szyszek. 

Szyszki masz tu i tam, 

wejdź na sosnę, urwij sam. 

Fik, mik! Hyc, hyc! 

Były szyszki, nie ma nic! 



 
„ CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY”  

(SŁ. I MUZ. J. KUCHARCZYK) 

I. Co dzieo rano jem pieczywo: 

bułki, chleb, rogale. 

Z czego jednak są zrobione, 

nie wiem, nie wiem wcale. 

Młynarz z ziarna zrobił mąkę, 

a pan piekarz z mąki 

upiekł chlebek jasny, ciemny, 

pieczywo pachnące. 

II. Czasem lubię zjeśd słodycze: 

ciastka, wafle, pączki. 

Skąd się jednak bierze cukier 

do wypieków słodkich? 

Cukier robi się w cukrowni 

z buraków cukrowych, 

do czekolad i cukierków, 

lodów karmelowych. 

III. Jak powstają meble, książki? 

Z drzewa są zrobione. 

A żelazo z kruchej rudy 

w hucie wytopione. 

Z gliny – dzbanki i doniczki, 

z piasku – szkło na szklanki. 

A z bawełny są koszulki, 

sukienki, piżamki. 

IV. I dla ciebie jest zagadka: 

teraz ty mi powiedz, 

z czego dom jest zbudowany, 

okna, drzwi zrobione. 



Z czego kredki i zeszyty, 

kubek, marakasy, 

deskorolka, rower, sanki 

i samochód taty. 

 

 

 


