
PAŹDZIERNIK W BULINKACH 

1. Idzie jesień… przez ogród i sad 01-05.10.2018 

 rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, 

 rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą różnych zmysłów, 

 poznawanie sposobów przechowywania owoców i warzyw, 

 poznanie terminu owoce egzotyczne, 

 rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw oraz mniej popularnych (patison, 
bakłażan, kabaczek), 

 rozdzielanie zdań na słowa, 

 czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali, 

 rozwijanie sprawności manualnej poprzez podejmowanie działalności plastycznej. 
 

2. Idzie jesień… do zwierząt 08-12.10.2018 

 poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy, 

 zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą, 

 odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie), 

 wyodrębnianie sylab w słowach, 

 uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i 
krótkich tekstów, 

 tworzenie zdań, 

 rozwijanie sprawności manualnej poprzez podejmowanie działalności plastycznej, 

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych. 
 

3. Co z czego otrzymujemy? 15-19.10.2018 

 określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym, 

 nabywanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody, 

 porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin, 

 posługiwanie się liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, 

 poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla 
kamiennego i soli kamiennej, 

 poznawanie etapów produkcji papieru, chleba, cukru, 

 lepienie z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny. 
 

4. Idzie jesień… z deszczem 22-26.10.2018 

 dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, 

 szanowanie wody, 

 obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu, 

 uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał, 

 porównywanie par obrazków, wskazywanie różnic i podobieństw między nimi, 

 dostrzeganie zmian odwracalnych i nieodwracalnych (np. poru roku, zepsute zabawki), 

 tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż). 
 

5. Idzie jesień… do nas 29.10-02.11.2018 

 zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, 

 wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, 

 kończenie rysunków wg wzoru, 

 wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, 

 rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej, 

 kończenie zdania, np. Co by było gdyby? 

 wyszukiwanie takich samych symboli graficznych (figur, liter, cyfr) 


