
PAŹDZIERNIK 
 

Tematy kompleksowe: 

 

1. Kolorowe znaki 

2. Przyszła do nas jesień 

3. Jesień wśród zwierząt 

4. Dbamy o zdrowie 
 

Umiejętności dzieci: 

 

I. Obszar fizyczny 

 wykonuje ćwiczenia kształtujące utrzymanie prawidłowej postawy ciała; 

 inicjuje zabawy konstrukcyjne oraz buduje, używając przy tym materiału 

naturalnego; 

 aktywne uczestniczy w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych; 

 poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne; 

 rozwija samodzielność w zakresie czynności higienicznych (korzystanie z 

toalety, mycie rąk). 

II. Obszar emocjonalny 

 dostrzega potrzeby innych, dostosuje nacisk ręki do polecenia; 

 wczuwa się w emocje swoje, próbuje zrozumieć postawy bohaterów 

opowiadania, rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne; 

 doskonali umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji 

i uczuć własnych i innych ludzi; 

 wyraża  emocje i uczucia w społecznie akceptowany sposób; 

 kształtuje umiejętność  panowania nad emocjami. 

III. Obszar społeczny 

 słucha uważnie poleceń nauczyciela; 

 kształtuje świadomości przynależności do grupy przedszkolnej; 

 wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy; 

 respektuje normy społecznych zawartych w kontrakcie grupowym 

(czekanie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie 

słabszym/potrzebującym); 



 doskonali umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych wobec 

koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach; 

 porozumiewa się za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 

 

IV. Obszar poznawczy 

 odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania; 

 odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne;  

 wykonuje eksperymenty graficzne farbą;  

 wyraża w tańcu emocje i uczucia związane z utworem muzycznym; 

 naśladuje różne sygnały dźwiękowe; 

 bierze udział w ćwiczeniach oddechowych; 

 rozwija umiejętność klasyfikowania przedmiotów spełniających podany 

warunek; 

 rozwija umiejętność sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji; 

 posługuje się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór 

roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy 

dzień, chłód, deszcz); 

  rozwija poczucie rytmu muzycznego; 

 rozwija sprawność manualną;  

 doskonali umiejętność określania kierunków (prawa, lewa) oraz 

położenia (obok, przed, za, między, nad, pod); 

 rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe. 

 

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:  

 

Dziecko potrafi: 

 

 rozpoznawać i przyporządkowywać owoce i warzywa do właściwego 

zbioru wg koloru, kształtu, wielkości, przeznaczenia; 

 złożyć obrazek pocięty na 5 elementów; 

 przeliczać w zakresie 1-5 i więcej, określać położenie w przestrzeni 

używając zwrotów: między, wyżej, niżej; 

 rozpoznać kształt koła, wyszukać w sali innych przedmiotów w kształcie 

koła. 


