
Zamierzenia dydaktyczne do realizacji w październiku dla grupy IV

1. Jak jesienią dbać o zdrowie

Dzieci dowiedzą się: jak należy dbać o zdrowie, jakich narzędzi do pracy potrzebuje lekarz, co 
przedstawia piramida zdrowego żywienia, jak wykonać ogórki kiszone, jak wygląda litera a, A, jak się
ją pisze, jak wygląda cyfra 1, jak się ją pisze, jak wygląda kwadrat.

2. Kto może być nauczycielem?

Dzieci dowiedzą się:  na czym polega praca nauczyciela, gdzie pracuje nauczyciel, jak wygląda litera 
l, L, jak się ją pisze, jak wygląda cyfra 2, jak się ją pisze, co to jest para. 

3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?

Dzieci dowiedzą się: jak się ubrać stosownie do pogody, jaka jest rola wiatru w życiu roślin i ludzi, jak
powstaje energia z wiatru, jak oszczędzać energię, dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia, jak wygląda 
litera o, O, jak się ją pisze, jak wygląda cyfra 3, jak się ją pisze.

4. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

Dzieci dowiedzą się: w jaki sposób zwierzęta adaptują się do zmieniających się pór roku, które ptaki 
odlatują, które przylatują, a które pozostają w Polsce na zimę, jak wygląda litera m, M i jak się ją 
pisze, jak wygląda liczba 4 i jak się ją pisze. 

Wiersz „Jesienią”- Maria Konopnicka „Pani Jesień” (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk)

Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:

Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki

Świecą się, jak gwiazdy,
Pomiędzy listeczki.
- Pójdę ja się, pójdę

Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!
- Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,

Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!

1. Już Jesień liście złoci na drzewach w
parku, w lesie. Kasztany trzyma w
dłoniach, jesienne kwiaty niesie.

Warzywa zbiera z pola i w sadzie rwie
owoce. Przynosi dzieciom skarbów

pełniutkie, wielkie kosze.

Ref.: Dziś Jesień witamy, nisko się
kłaniamy, dary piękne składamy: deszczowe

kropelki i rosy perełki, poranne, srebrne
mgiełki.

2. Wyprawia hen, za morza, bociany i
żurawie. I śpiewa kołysanki zielonym
żabom w stawie. Na pustych polach
tańczy z nićmi babiego lata, korale z

jarzębiny we włosy sobie wplata.

Ref.: Dziś Jesień witamy…

Dni już są takie krótkie, a noce coraz
dłuższe, czasami deszczyk pada, a

czasem świeci słońce. Świerszcz jeszcze
na skrzypeczkach gra smętne, piękne
piosnki. Niedługo schowa skrzypce i

będzie spał do wiosny


