
PAZDZIERNIK  

GRUPA WIEWIÓRKI 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE  

Pasowanie na Żłobkowicza -w tym dniu nowe dzieci będą pasowane na 
żłobkowicza i dostaną dyplomy. Po uroczystości , wspólne tańce i 
zabawy. 

 

Dzień dyni-pogadanka z dziećmi , co to jest dynia, jak wygląda, jaki ma 
kolor, co można z niej zrobić np; ozdobę(lampion) zupę, ciasto itd. Dzieci 
będą wyklejały swoje dynie, oraz wykonamy plakat wspólny - odbijanie 
rączek na dużym szablonie dyni.  Zabawa rozwijająca motorykę małą , 
poprzez łowienie dyń na wędki. 

 

Ubieramy się na jesień - pogadanka o jesiennych ubiorach, co 
zakładamy jesienią np; kolosze, płaszcze przeciwdeszczowe, czapki, 
szaliki, parasole. Dzieci dopasowywują poszczególne elementy 
garderoby do pogody . Gra w memory, rozwijająca u dzieci 
spostrzegawczość. 



 

Zajęcia ruchowe  

Idziemy do parku- dzieci do wiaderek zbierają kasztany, żołędzie, listki, 
grzybki. Zabawa rozwijająca sprawność ruchu rąk i nadgarstków- 
motoryka mała , oraz rozwijanie motoryki dużej  poprzez skłony i 
omijanie przeszkód. 

Mini zawody sportowe- dzieci przechodzą przez tunel, skaczą do 
obręczy i ćwiczą równowagę poprzez stawianie nóżek na piankowych 
stopach -noga za nogą . 

Kolorową piłkę mam - zabawy z piłkami, turlanie, podrzucanie, 
podawanie do siebie w parach, próby trzymania piłki między kolanami. 

Zajęcia umuzykalniające 

Słuchanie piosenek o tematyce jesiennej- starsze dzieci próbują 
powtarzać tekst z opiekunkami. piosenki pt. ,, A w ogrodzie jeżyk śpi'' 
,,Spadły z drzewa dwakasztany'' ,,Jesienią, jesienią sady się rumienia'' 
,,Wiewióreczka mała, po lesie biegała'' ,,Poszła Ola, na spacerek'' 

Mały muzykant- wspólne granie na instrumentach muzycznych, 
bębenek, tamburyn, flet, cymbałki, perkusja, grzechotki.Dzieci próbują 
rozpoznać z jakiego instrumentu wydobywa sie dany dzwięk - zabawa 
rozwijająca zmysł słuchu. 

Zajęcia plastyczne 

 

Jesienny parasol - dzieci kolorują kredkami swój parasol,  starszaki 



doklejają kropelki deszczu-ćwiczą sprawność ruchu rąk i nadgarstków, a 
młodsze naklejają z pomocą opiekunki. 

Jesienne drzewo -dzieci za pomocą gąbeczek i spinaczy, nanoszą na 
gotowy szablon drzewa farby plakatowe w odcieniach jesiennych liści 
tkj; zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy, brązowy. 

Wiewióreczka mała- wyklejanie plasteliną postać wiewiórki , starsze 
dzieci dodatkowo rozcierają paluszkami plastelinę na obrazku , nie 
wychodząc za linię. 

Wietrzna chmurka- plakat wsóplny ,dzieci przyklejają listki i kropelki 
deszczu na szablon dmuchającej chmurki.  

 

PAZDZIERNIK 

Złotą jesień wam przynoszę 

Choć czasami też kaloszę 

Cóż czsami też tak bywa 

 Ja Pazdziernik się nazywam. 

 

 

KAPELUSZ 

-Mały muchomorku, powiedzieć mi musisz, 

gdzie kupiłeś taki śliczny kapelusik. 



-Moja Wiewióreczko , chętnie ci opowiem; 

ja go nie kupiłem , urósł mi na głowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


