PAŹDZIERNIK
Termin

Blok tematyczny

Cele i zadania

Sposoby realizacji
Czytanie wierszy o jesieni. Rozmowy przy ilustracjach na temat barw
jesieni. Wykonywanie dekoracji – jesień. Jesienne liście w wazonie –
wydzieranka. Jesień w parku – malowanie farbami. Dary jesieni –
rysowanie pastelami. Zabawki z kasztanów i żołędzi. Zabawa
dydaktyczna – „co masz w ręku”- rozpoznawanie warzyw i owoców
po dotyku. Rozwiązywanie zagadek i rebusów dotyczących jesieni.
Opowieść ruchowa „ Jesień”. Zapoznanie się z piosenkami o jesieni.
Spacer w okolice szkoły, obserwacja zmian zachodzących w
przyrodzie. Zabawy na boisku szkolnym i placu zabaw. Zabawy
orientacyjne „ Wiatr i liście”.
Rozmowa na temat święta „ Dzień Edukacji Narodowej”. Swobodne
wypowiedzi dzieci na temat pracowników szkoły. Szkoła dawniej i
dziś – burza mózgów. Mój wymarzony nauczyciel ( wypisywanie
cech). Praca plastyczna – portret nauczyciela. Wykonywanie laurki
dla ulubionego nauczyciela oraz redagowanie życzeń, wierszy.
Poznanie wiersza pt. „ Róża dla Pani”. L. Marieńskiej.
Pogadanka z dziećmi na temat „ Grzyby jadalne i trujące”. Oglądanie
atlasu grzybów. Czytanie wierszy tematycznie związanych z jesienią.
Grzybobranie – malowanie farbami plakatowymi i wyklejanie
grzybów z kolorowego papieru. Las jesienią – malowanie pastelami.
Składanie z papieru grzybka metodą orgiami. Zgaduj zgadula –
rozpoznawanie grzybów jadalnych. Słuchanie piosenek o jesieni –
zabawy ruchowe przy muzyce. Gry i zabawy ruchowe na świeżym
powietrzu. Wyścigi na wesoło – wprowadzanie elementów
współzawodnictwa.
Czytanie ciekawostek o ptakach. Oglądanie albumów

01. – 05. 10. 18

Złota polska jesień.

Zwrócenie uwagi na cykliczność
pór roku; określenie
charakterystycznych cech jesieni.
Zwrócenie uwagi na konieczność
mycia warzyw i owoców.
Zachęcanie do ich spożywania.

08. – 12. 10. 18

Święto Edukacji Narodowej.

15. – 19. 10. 18

Dary jesieni.

Kształtowanie nawyków
grzecznościowych. Wyrabianie
postawy szacunku dla
wychowawców i pracowników
szkoły. Rozwijanie zdolności
manualnych.
Zapoznanie z rodzajami grzybów,
przestrzeganie przed zbieraniem
grzybów trujących. Dostrzeganie
walorów i uroku jesiennego lasu.
Uświadamianie potrzeby
szanowania lasu i zachowania się
w nim zgodnie z ustalonymi
zasadami.

22. – 26. 10. 18

Nasi skrzydlaci przyjaciele.

Zapoznanie dzieci z zachowaniem

zwierząt przygotowujących się do
zimy (gromadzenie zapasów,
zmiana futra, zapadanie w sen
zimowy, odlot do ciepłych
krajów). Uwrażliwienie na los
zwierząt. Dokarmianie ptaków –
wdrażanie do ochrony i pomocy
ptakom.
29.10. –
02.11.18

Czcimy pamięć tych, którzy
odeszli.

Określanie nastroju aktualnej
pogody i rozumienie pojęcia
„ szaruga jesienna”. Wyjaśnienie
symboliki Grobu Nieznanego
Żołnierza. Wdrażanie do czczenia
pamięci o zmarłych.
Kształtowanie postawy szacunku
do tradycji. Utrwalanie nawyków
właściwego zachowania na
cmentarzu i w miejscach pamięci.

przyrodniczych. Rozmowa na temat przygotowania się zwierząt do
zimy, zwyczajów zwierząt. Czytanie opowiadania „O wróbelku
Elemelku”. Wycinanie z kolorowego papieru ptaków. Składanie z
papieru metodą orgiami kolorowych ptaków. Konkurs rysunkowy –
najciekawszy ptak. Zgaduj zgadula – jaki to ptak? Rozwiązywanie
rebusów. Analiza przysłów o jesieni. Ćwiczenia rytmiczne przy
muzyce. Rozpoznawanie spotkanych ptaków w okolicy szkoły,
obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Zabawy
rozgrzewające na powietrzu – zasady zdrowej rywalizacji.
„Szaruga jesienna”- wyjaśnienie pojęcia, określenie zmian
zachodzących w przyrodzie. Zapoznanie z wierszami „ Szara godzina”
E. Szelburg – Zarembina i „ Słota” Cz. Janczarski. Pogadanka na
temat obchodów Święta Zmarłych”. Malowanie pejzaży – jesienna
szaruga. Parasol – odrysowywanie z szablonu, ozdabianie
kolorowym papierem lub plasteliną. Zabawy stolikowe ( gry
planszowe, pamięciowe, dydaktyczne, karty, klocki itp.)Odczuwanie
muzyki- określanie nastroju wybranych utworów muzycznych.
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