
Zamierzenia na miesiąc październik 2022 w grupie IV

1. „Jak jesienią dbać o zdrowie?”

 Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania i jego wpływu na nasz organizm,
 Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 Rozpoznawanie i nazywanie liter,
 Kształtowanie postawy prozdrowotnej.

2. „Kto może być nauczycielem?”

 Zapoznanie z zawodem nauczyciela i miejscem jego pracy,
 Rozwijanie wyobraźni dzieci,
 Doskonalenie umiejętności liczenia,
 Zaciekawianie pisaniem i czytaniem.

3. „Zabawy z jesiennym wiatrem”

 Kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubioru w zależności od pogody,
 Zaciekawianie kodowaniem jako najprostszą formą programowania,
 Wdrażanie do konieczności przestrzegania reguł gry,
 Nabywanie umiejętności radzenia sobie z porażką.

4. „Jesienne plany zwierząt”

 Wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,
 Stopniowe nabywanie umiejętności głoskowania wyrazów o prostej budowie,
 Rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań z treścią,
 Rozwijanie sprawności fizycznej i poczucia rytmu.



Piosenka „Ja kocham jesień” Wiersz „Roztargniona
wiewiórka”

1. Ja jestem śmiesznym misiem
 I mieszkam w Waszym lesie
 Ja lubię smacznie chrapać 
Gdy znów nadciąga jesień 
Gdy liście z drzew spadają
 I słońce lśni jak w raju
 Bociany odlatują
 Do afrykańskich krajów
 Uwielbiam znów zapadać w sen
 Zakopać w kołdrę głowę 
Jesienią wszystkie misie śpią 
Przez sen wąchając miodek

 Ref. Ja kocham jesień, ty kochasz jesień też.
 Kochamy jesień, bo wtedy pada deszcz. Ja 
kocham jesień, razem kochamy ją...
 Bo wtedy misie śpią.

2. Ja lubię, gdy sarenki
 Znów tulą się do mamy
 Wiewiórki kręcąc kitką
 Zbierają już kasztany 
Gdy dzień był pełen wrażeń
 Do łóżka musisz wskoczyć
 Jak miś w jesienny wieczór 
Szybciutko.

https://www.youtube.com/watch?v=
KShcHxl8IuM&ab_channel=doremisietv-
piosenkidladzieci

Wiewióreczka ruda, mała
cały dzień orzeszki rwała
i nasionka, i żołędzie,
kryła je po lesie wszędzie.
Koło dębu i pod sosną,
tam, gdzie gęste wrzosy rosną,
pod jałowcem i pod miedzą,
wszędzie jej orzeszki siedzą.
A gdy słonko się schowało,
to wiewiórka nockę całą
zachodziła, biedna, w głowę,
gdzie są jej zapasy nowe.
Choć od rana tak myślała,
gdzie orzeszki, nie wiedziała.
Bo kto w różne miejsca kładzie,
nie wie, gdzie co ma w zasadzie.

https://www.youtube.com/watch?v=

