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Tematy na poszczególne tygodnie:  

1. Idzie jesień przez świat.  

2. Jesienna pogoda. 

3. Koszyk Pani jesieni.  

4. Skarby Jesieni.  

 

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.  

 poznanie zasad bezpiecznego funkcjonowania w przedszkolu 

podczas pandemii COVID 19 (dokładne mycie rąk, nie  dotykanie 

okolic twarzy, zachowanie odpowiedniej odległości między dziećmi, 

prawidłowe zasłanianie ust i nosa podczas kichania, poznanie 

alternatywnych sposobów powitania, bez uścisków dłoni i 

przytulania);  

 kształtowanie  u dzieci postaw prozdrowotnych –  zwracanie uwagi na 

ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego 

odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i 

lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), 

zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;  

 

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.  

 rozwijanie słownika czynnego dzieci –  poznanie i poszerzanie 

znaczenia pojęć wrażliwość , zdrowie jako wartości;  

 wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji  zabawy: 

rozwijanie samodz ielności we wszystkich obszarach, czerpanie 

radości z wykonywanych prac i ich efektów;  

 

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.  

 swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy –  prezentowanie 

swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników 

obserwacji;  
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 rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: 

podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości  

ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we 

właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad 

trudnymi emocjami;  

 

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.   

 rozwijanie kompetencji  komputerowych u dzieci. Wprowadzenie 

projektu edukacji komputerowej „Necio.pl” umożliwiającego 

zapoznanie dzieci ze środowiskiem urządzeń mobilnych, 

wprowadzenie dzieci w świat Internetu i przekazywanie 

podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa w sieci.  

 poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja ; różnicowanie nazw 

owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów 

jadalnych,  

 kształtowanie umiejętności słuchania i  budowania wypowiedzi 

poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami 

mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy 

sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;  

 zapoznanie z l iterami m, M , l, L , t,  T, i, I; wskazywanie l i ter wśród 

innych, czytanie w izolacj i, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie 

prostych tekstów słowno -obrazkowych; 

 zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w 

języku  angielskim, realizacja programu „Tom and Keri”  

 rozwijanie świadomości ekologicznej i poszanowania przyrody 

poprzez eksperymenty, słuchanie tekstów z książki  „Gang Fajniaków .  

Miasto marzeń.”;  

 rozwijanie umiejętności matematycznych –  kształtowanie umiejętności 

poprawnego przeliczania, klasyf ikowanie przedmiotów wg 2 cech; 

wprowadzenie cyfr 1 , 2  jako symboli l iczb, dodawanie i odejmowanie 

na konkretach;  
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 budzenie zainteresowania światem przy rody i jego znaczeniem dla 

życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, 

rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody –  sposoby 

zwierząt na przetrwanie zimy, uświadamianie konieczności niesienia 

pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla 

zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie 

zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;  

 poznanie parku i lasu jako ekosystemów;  

 dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), 

rozumienie znaczenia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i 

uroku lasu (barwy, zapachy) ; 

 rozwijanie sprawności manualnej i  grafomotorycznej ;  

 rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci - poznanie piosenek nowych 

piosenek, określanie nastroju muzyki, powtarzanie i kontynuowanie 

rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne 

poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, 

rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne 

śpiewanie piosenek;  

 rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem; 

 rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, 

rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;  

 rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, 

muzycznych, plastycznych, słownych ,  

 zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie –   

wygląd osoby i miejsca zabawy.  

 rozwijanie wiedzy o oszczędzaniu wody poprzez eksperymenty z 

projektu „Gang Fajniaków”, uświadomienie znaczenia wody dla 

człowieka oraz przyrody.  

 

 


