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1. Blok tematyczny „Kto ty jesteś? Polaka mały!” 

Kształtujemy własnego Ja w sytuacjach życiowych, w kontakcie z innymi osobami. Poznajemy godło, herb, nazwę 
stolicy kraju, zapoznajemy się z konturami Polski.  Przybliżamy wiedzę na temat ojczyzny za pomocą: pogadanek, 
słuchania hymnu Polski, oglądania atlasu. Kształtujemy umiejętność przybrania odpowiedniej postawy podczas 
słuchania i  śpiewania hymnu. Bawimy się przy piosence „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Tworzymy godło polskie za 
pomocą piór, kleju i papieru oraz flagę państwową przy pomocy skrawków bibuły. Kształtujemy umiejętność 
uważnego słuchania i odpowiadania na pytania do wiersza: „Kto ty jesteś?” 
Święto: 11.11 Święto Niepodległości 
 

2. Blok tematyczny „pomysły na jesienne dni” 

Kształtujemy umiejętność uczestnictwa we wspólnych zabawach, współpracy z innymi podczas gier, zadań.  
Kształtujemy umiejętność uważnego słuchania wiersza: „Pomysły na nudę”, rozbudzamy pomysłowość w 
tworzeniu zabaw w jesienne dni. Kształtujemy wrażliwość muzyczną słuchając utworów A. Vivaldiego,  ćwiczymy 
umiejętności  odwzorowania ruchem słyszanej muzyki oddając jej tempo i nastrój. Tworzymy pejzaże jesienne – 
uczymy się poprawnego posługiwania się pędzlem oraz nazw kolorów podstawowych i pochodnych. Ćwiczymy 
duże partie grup mięśniowych podczas wykonywania zadań: „Jesienny tor przeszkód”, „Zbieranie liści”, „Ciepło – 
zimno”.  
 

3. Blok tematyczny „Jak ubieramy się jesienią?” 

Kształtujemy umiejętność ubierania  się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej 
porze roku.  Rozwijamy słownictwo poprzez nazwanie części garderoby: buty, kurtka itd.  Poznajemy rożne rodzaje 
materiałów – rozwijamy zmysł dotyku. Kształtujemy umiejętności matematyczne poprzez przeliczanie, 
segregowanie, manipulowanie na zbiorach kasztanów i żołędzi.  Ćwiczymy percepcję słuchową poprzez 
rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia: „Czyj to głos?”, „Co to za dźwięk?”, „Jesienna orkiestra”.  
Kształtujemy duże grupy mięśniowe podczas zabaw z elementami skoku i podskoku. 
Święta: 20.11 Dzień Praw Dziecka , 22.11  Dzień Kredki, 25. 11 Dzień Pluszowego Misia 
 

4. Blok tematyczny „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?” 

Kształtujemy umiejętność obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie połączone z spacerami wokół terenu 
przedszkola.  Poznajemy zimowe zwyczaje zwierząt – zbieranie zapasów na zimę, zimowy sen zwierząt, odloty 
ptaków, połączone z uważnym słuchaniem wierszy: „Odlot ptaków”, „Wiewiórka”.  Kształtujemy spostrzegawczość 
podczas zabaw dydaktycznych: „Czyj to domek?”, „Czyj to przysmak?”. Rozwijamy zdolności manualne i  
wyobraźnię  - tworzenie wizerunków zwierząt za pomocą różnych materiałów plastycznych – włóczka, papier, 
skrawki materiałów.  
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WIERSZE 

 
„Odlot” 
 A te dzikie gąski  
Na zachód leciały,  
W zimnej rosie nocą  
Pióreczka maczały.  
A te dzikie gąski  
Pióreczka zgubiły,  
Z onej to żałości,  
Że nas porzuciły! 

  Maria Konopnicka, Maria Konopnicka dla 
najmłodszych 

 
„Kto ty jesteś?” 
— Polak mały. 
— Jaki znak twój? 
— Orzeł biały. 
— Gdzie ty mieszkasz? 
— Między swemi. 
— W jakim kraju? 
— W polskiej ziemi. 
— Czem ta ziemia? 
— Mą Ojczyzną. 
— Czem zdobyta? 
— Krwią i blizną. 
— Czy ją kochasz? 
— Kocham szczerze. 
— A w co wierzysz? 
— W Boga wierzę, 
— Coś ty dla niej? 
— Wdzięczne dziecię. 
— Coś jej winien? 
— Oddać życie. 

 

 
„Wiewiórka” 
Wiewiórka Szybka jak płomień, lżejsza od piórka  
Skacze po drzewach ruda wiewiórka.  
Potrafi rozgryźć najtwardszy orzech,  
Gdy go na ścieżce dla niej położę! 
           Lech Konopiński, Co pełza i hasa po polach i 
lasach 

 

 
 

PIOSENKI 

 
„Jesieniucha” 
Ale plucha cha, cha 
Plucha cha, cha. 
Ale dmucha cha, cha 
Dmucha cha, cha. 
 
Niech tam leje, niech tam 
wieje.  
Ja się bawię, ja się śmieję. 
Niech tam leje, niech tam 
wieje.  
Ja się bawię, ja się śmieję. 
 
Żółta grucha cha, cha 
Grucha cha, cha. 
Hop do brzucha cha, cha 
Brzucha cha, cha. 
 
 
 

 
 
Niech tam leje, niech tam 
wieje.  
Ja się bawię, ja się śmieję. 
Niech tam leje, niech tam 
wieje. Ja się bawię, ja się 
śmieję. 
 
Dla mnie jesień  
to jest mucha cha, cha. 
Jesień, jesień --  
jesieniucha cha, cha. 
 
Niech tam leje, niech tam 
wieje.  
Ja się bawię, ja się śmieję. 
Niech tam leje, niech tam 
wieje.  
Ja się bawię, ja się śmieję. 
słowa: Zofia Holska-Albekier 
muzyka: Adam Markiewicz 

 

 
„Pani Jesień do nas przyszła” 
Wszyscy ludzie mówią 
że jesień jest smutna 
A ja wcale się nie zgadzam z tym 
Jesień jest wesoła echo za nią woła 
Pełno przed nią złotych drzew 
 
Ref. Pani jesień do nas przyszła 
i wesoło śpiewa nam 
strój jej zdobią złote liście 
na bębenku dla niej gram 
 
Odlatują ptaki i spadają liście, 
Ja w zeszycie też mam fajny liść 
jesieni śpiewać mogłabym tu długo 
Ale do przedszkola muszę iść. 
 

 


