
Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc PAŹDZIERNIK 

Klasa „0”  2022/2023 

Tematyka kompleksowa: 

1. Jesień w sadzie. 

2. Jesień w ogrodzie. 

3. Jesienny krajobraz. 

4. Deszczowa pogoda. 

I. Jesień w sadzie: 

⚫ poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznawanie trybu życia jeży, - 

⚫ rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin 

⚫ poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, poznawanie litery o, O, 

⚫ rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności 

słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie 

koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i 

innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych 

⚫ poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, poznanie cyfry 1, rozwijanie 

umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie 

umiejętności przeliczania, 

I. Jesień w ogrodzie. 

• rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, czytanie globalne wyrazów: 

marchew, cebula, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

doskonalenie orientacji w przestrzeni, rozumienie znaczenia pojęcia „przyjaźń”, 

doskonalenie współpracy 

• rozpoznawanie i nazywanie niektórych warzyw, poznanie litery a, A, rozwijanie 

umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, poszerzanie słownictwa, 

rozwijanie współpracy, doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej 

• rozpoznawanie jadalnych części roślin, odróżnianie, które rosną pod, a które nad 

ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, umiejętności formułowania hipotez, 

poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z częściami roślin, stosowanie się 

do zasad bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy 

• poznanie niektórych właściwości warzyw, tworzenie zbiorów, przeliczanie, rozwijanie 

sprawności ruchowej i orientacji w przestrzeni, kształcenie wrażliwości słuchowej, 

doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie umiejętności oczekiwania na 

swoją kolej 

 

III. Jesienny krajobraz. 

• odróżnianie środowiska parku i lasu, zdobycie wiedzy o tym, dlaczego liście zmieniają 

kolor, rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie 

empatii i wrażliwości w stosunku do zwierząt 



• poznanie kształtu litery i, I, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie 

świadomości fonologicznej, rozwijanie umiejętności pracy w parach, rozwijanie 

odpowiedzialności za własną pracę 

• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu kardynalnego i 

porządkowego, rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, 

doskonalenie przeliczania, sprawności manualnej, przypomnienie zasad bezpiecznego 

korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy 

• utrwalenie informacji o skarbach jesieni, doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

poznanych wcześniej liter, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, 

kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy 

 

 

IV.  Deszczowa pogoda. 

• przypomnienie wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, 

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, 

rozwijanie umiejętności nazywania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, 

doskonalenie umiejętności opisywania emocji 

• poznanie kształtu litery e, E, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu 

fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, doskonalenie 

umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy 

• rozpoznawanie i pisanie cyfry 3, rozumienie aspektu kardynalnego i porządkowego 

liczby 3, poznanie niektórych właściwości wody, rozwijanie ciekawości badawczej, 

utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie 

współpracy 

• utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże, rozwijanie słownika czynnego i słuchu 

fonematycznego, doskonalenie słuchu muzycznego, rozwijanie współpracy, 

utrwalenie zasad gry w gry planszowe 

 


