
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 
– GRUPA II  „BIEDRONKI ” – 

 

1. 

Temat tygodnia: JABŁKA, ŚLIWKI I MORELE, W SADZIE JEST OWOCÓW WIELE 

Dziecko: 

 rozpoznaje i nazywa wybrane owoce; poznaje nazwy drzew owocowych (IV 18) 

 rozumie, że jedzenie owoców ma pozytywny wpływ na zdrowie (III 5) 

 reaguje zmianą ruchu na proste sygnały dźwiękowe (IV 7) 
 

 

2. 

Temat tygodnia: PODRÓŻE PO POLSCE- ciekawostki z miast i regionów- TORUŃ 
 

Dziecko: 

 słucha z uwagą utworów literackich (III 8; IV 3) 

 potrafi przyporządkować ciekawostki do miasta, z którego pochodzą; podejmuje aktywność poznawczą (IV 19 ) 

 rozumie, ze inne dzieci mają prawo do zabawy tymi samymi zabawkami (II 8,9) 
 

 

3. 

Temat tygodnia: WITAMINY HOP! DO BRZUSZKA I MARCHEWKA, I PIETRUSZKA  
 
 
Dziecko: 

 rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa; wymienia znane mu cechy warzywa (IV 2,18) 

 rozumie, że jedzenie warzyw ma pozytywny wpływ na zdrowie (III 5) 

 stara się zgodnie bawić z innymi dziećmi (III 5,6,8,9) 
 

4. 

Temat tygodnia: LIŚCIE MALOWANE, POD DRZEWAMI ROZSYPANE 
 
 

Dziecko: 

 zwraca uwagę na zmiany zachodzące w naturze związane z obecną porą roku (IV 18; II 11) 

 odkrywa piękno przyrody (IV 8) 

 naśladuje w zabawie zjawiska przyrody (I 5) 
 

 

5. 

Temat tygodnia: LAS SZUMI JESIENNIE, JUŻ ROBI SIĘ SENNIE 
 
 

Dziecko: 

 naśladuje zachowanie zwierząt (IV 1) 

 rozpoznaje ilustrację lasu, wie gdzie mieszkają wybrane zwierzęta (IV 18) 

 ćwiczy motorykę ręki, tworzy estetyczne prace plastyczne (I 7; IV 8) 
 
 

 



 

Piosenka, wierszyk:  

Szur, szur, szur, liści góra! 

Szur, szur, szur, coś tam szura... 

Tupu-tap! Tupu-tap! 

Kolorowe liście łap!   

Tupu-tap! Tupu-tap! 

Kolorowe liście łap!   

Czy ty wiesz, co tam siedzi, 

czarnym oczkiem dzieci śledzi? 

 

Tupu-tap! Tupu-tap! 

Kolorowe liście łap!   

Tupu-tap! Tupu-tap! 

Kolorowe liście łap!   

 

Szur, szur, szur, jeżyk mały. 

Szur, szur, szur w liściach cały. 

Tupu-tap! Tupu-tap! 

Kolorowe liście łap!   

Tupu-tap! Tupu-tap! 

Kolorowe liście łap! 

 


