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I. Blok tematyczny: Pani Jesień.













utrwalanie nazw pór roku
dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z porą roku
doskonalenie umiejętności sylabizowania
usprawnianie motoryki małej
nabywanie umiejętności przeliczania, porównywania i uzupełniania zbiorów
poszerzanie doświadczeń plastyczno- technicznych
kształtowanie umiejętności reagowania na zmiany w muzyce
zapoznanie z budową pudełka akustycznego i sposobem gry na tym instrumencie
poszerzanie wiedzy o wyglądzie i zwyczajach zwierząt
wdrażanie do uważnego słuchania czytanego utworu
zapoznawanie z różnymi gatunkami drzew
wzbudzanie zainteresowania otaczającą przyrodą

II. Blok tematyczny: Smaczne owoce i warzywa.














poznawanie nazw owoców i warzyw
wdrażanie do swobodnego wypowiadania się
doskonalenie zdolności manualnych i technicznych
wdrażanie do utrzymywania porządku
wyrażanie uczuć za pomocą mimiki
rozwijanie celności
wskazanie na znaczenie witamin dla zdrowia człowieka
rozwijanie umiejętności rozróżniania i określania smaków
doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
rozwijanie orientacji przestrzennej
poszerzanie zasobu słownictwa
kształtowanie prawidłowego liczenia
rozwijanie sprawności grafomotorycznej

III. Blok tematyczny:Lubię zwierzęta.











wzbogacanie wiedzy o zwierzętach domowych
rozwijanie inwencji twórczej
doskonalenie sprawności manualnej
kształtowanie opiekuńczej postawy w stosunku do zwierząt
zaznajomienie z pracą lekarza weterynarii
wdrażanie do uważnego wykonywania zadań zgodnie z instrukcją
kształtowanie umiejętności wyrażania ruchem słuchanego tekstu
rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
zdobywanie informacji na temat ryb
utrwalanie rozróżniania podstawowych figur geometrycznych

IV. Blok tematyczny: Oszczędzamy.











wyjaśnienie celowości oszczędzania pieniędzy
wdrażanie do oszczędnego korzystania z wody
wyrabianie nawyków higienicznych
rozbudzanie zainteresowań badawczych
zachęcanie do poruszania się przy muzyce i do muzyki
kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
rozwijanie poczucia rytmu
przeliczanie zbiorów, porównywanie ich liczebności, posługiwanie się pojęciami: mniej,
więcej, tyle samo
przyzwyczajanie do właściwego gospodarowania czasem
ćwiczenie orientacji wzrokowo- przestrzennej

Wiewiórka
Ruda wiewiórka skacze po drzewach,
do dziupli zmyka, gdy jest ulewa.
Twarde orzechy to dla niej pyszności,
chętnie każdego nimi ugości.
Jesienią z wiatrem bawi się w berka,
z gałęzi drzewa na ciebie zerka.
Wiewiórko śmieszna, zwinna, wesoła
nie budź jeżyka, gdy w liściach się chowa

