
ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

na miesiąc 

PAŹDZIERNIK 

 

Smaczne dary jesieni 

4.10.2021-8.10.2021 

W pierwszym tygodniu października będziemy poznawać sezonowe owoce  

i warzywa za pomocą różnych zmysłów: smaku, węchu czy dotyku.  

Dzieci dowiedzą się, dlaczego tak ważne dla naszego zdrowia jest ich jedzenie. 

 

Idzie jesień do zwierząt… 

11.10.2021-15.10.2021 

W drugim tygodniu przypomnimy sobie jakie gatunki zwierząt zamieszkują 

parki i lasy oraz dowiemy się w jaki sposób możemy im pomóc przetrwać 

nadchodzą zimę. Wyjaśnimy sobie znaczenie słowa: ekologia w nawiązaniu 

 do dbania o zwierzęta i ich naturalne środowisko. 

 

Co z czego otrzymujemy? 

18.10.2021-22.10.2021 

W kolejnym tygodniu dzieci dowiedzą się jak powstaje chleb – od ziarenka  

do bochenka. Dodatkowo poszerzymy swoją wiedzę na temat pracy  

w gospodarstwie i zwierząt hodowlanych.  

 

Idzie jesień z deszczem… 

25.10.2021-29.10.2021 

W ostatnim tygodniu października wyjaśnimy sobie, dlaczego deszcz i woda są 

niezbędne do życia ludzi, zwierząt i roślin. Dodatkowo wcielimy się w role 

małych badaczy, gdyż czekają na nas zabawy badawcze i eksperymenty z wodą. 

 

 



 

 

 

wiersz 

JESIEŃ U FRYZJERA 

Przyszła jesień 

do fryzjera: 

- Proszę mną się zająć teraz! 

Lato miało włosy złote, 

ja na rude mam ochotę. 

No, bo niech pan 

spojrzy sam, 

rudo tu i rudo tam... 

Mówi fryzjer: 

- Rzeczywiście! 

Dookoła rude liście, 

ruda trawa, rude krzaki, 

chyba modny kolor taki. 

Szczotka, 

grzebień, 

farby fura, 

już gotowa jest fryzura. 

 

Woła jesień: - W samą porę! 

Płacę panu muchomorem! 

 

piosenka 

LEŚNE DUSZKI 

I. Żyją w lesie małe duszki, 

Które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki 

I do pracy zapał wielki. 

 

Refren: Duszki, duszki 

Duszki leśne 

Wstają co dzień 

Bardzo wcześnie 

I ziewając raz po raz 

zaczynają sprzątać las! 

 

II. Piorą liście, 

myją szyszki 

Aż dokoła wszystko błyszczy. 

Muchomorom piorą groszki 

Bo te duszki to czyścioszki. 

III. Gdy ktoś czasem 

w lesie śmieci 

Zaraz duszek za nim leci, 

Zaraz siada mu na ręce 

Grzecznie prosi: - Nie śmieć 

więcej! 

 

 


