
Plan miesięczny - Październik

Obejmuje kształtowanie umiejętności społecznych, czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i

kulturalnych, rozwój mowy, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, sprawności fizycznej, manualnej,

dbałość o bezpieczeństwo, wychowanie przez sztukę, edukacja matematyczna i przyrodnicza, wychowanie

moralne, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

ADAPTACJA

● wdrażanie się do przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu i w ogrodzie

● respektowanie zasad/ zadań organizacyjno-porządkowych obowiązujących w grupie

● przestrzeganie umów społecznych regulujących relacje między dziećmi i dorosłymi

INTEGRACJA dzieci w grupie przedszkolnej

● zabawy wzmacniające poczucie przynależności dzieci do grupy

● zabawy/zadania służące integracji wszystkich członków grupy

● codzienne powitanie w kole, zaznaczanie się na liście obecności;

● celebrowanie urodzin dzieci

ROZWÓJ SPOŁECZNY

● zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy spontanicznej, także z udziałem nauczyciela;

● zorganizowane zabawy/zajęcia umożliwiające nawiązanie dzieciom kontaktu

● uczenie wyrażania swoich potrzeb i emocji w sposób akceptowany społecznie;

● tworzenie przyjaznej atmosfery, używanie zwrotów grzecznościowych

● zajęcia społeczne z cyklu “Nasza drużyna”- utrwalanie zasad obowiązujących w przedszkolu,

zwłaszcza  dotyczącej dobrej zabawy. Przypomnienie sposobów dołączania się do zabawy,

sposobów rozwiązywania konfliktów (mini mediacje, stolik zgody) . Komunikowanie swoich

potrzeb. Co mi odpowiada? Co mi nie odpowiada ?   Emocje - rozpoznawanie i nazywanie -

przypomnienie

SAMODZIELNOŚĆ
● doskonalenie przez dzieci do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych w

łazience, szatni, ogrodzie;

● samodzielne przygotowanie do posiłków, nakładanie porcji obiadu, odnoszenie naczyń po

posiłku do zmywalni

● respektowanie roli dyżurnych

ROZWÓJ POZNAWCZY

Cykl kalendarzowo-przyrodniczy

Wprowadzenie nazwy miesiąca – październik



Dary jesieni

● jesienne warzywa

● wielozmysłowe poznanie wybranych warzyw

Jesień w lesie i parku

● zajęcia pogłębiające wiedzę dzieci na  temat wybranych darów jesiennych: orzechy, kasztany,

jarzębina, grzyby;

● rozmowy tematyczne w grupie, obserwacje  przyrodnicze w ogrodzie, gromadzenie

eksponatów, oglądanie zdjęć i filmów;

● aktywność plastyczna związana z tematem

„Kolczasty mieszkaniec ogrodu” – zajęcia o jeżu - gromadzenie szerszych informacji na temat jego

wyglądu, odżywiania, aktywności i adaptacji do środowiska; oglądanie przedstawienia „Jak

Kolczatek szukał jedzenia” Heleny Bechlerowej; wykonanie tematycznej pracy plastycznej.

Jesienna gra w kolory – obserwacja zmian w najbliższym otoczeniu przyrodniczym: przebarwianie się
liści na drzewach i krzewach; zbieranie liści, oglądanie ich, opisywanie, określanie gatunków,

aktywność plastyczna z wykorzystaniem liści

● gromadzenie informacji na temat jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy

Edukacja matematyczna

● utrwalanie wiedzy dzieci na temat schematu własnego ciała oraz schematu ciała drugiej

osoby (zabawy, rysunek postaci, mierzenie wzrostu dzieci i zaznaczanie wyników na miarce -

pojęcia wyższy/niższy, wprowadzenie rozróżnienia stron ciała: prawej i lewej)

● ćwiczenia orientacji w przestrzeni – wyznaczanie i nazywanie kierunków od osi własnego

ciała oraz z punktu widzenia drugiej osoby,

● obdarzanie uwagą drugiej osoby w kontaktach werbalnych i pozawerbalnych

● ćwiczenia orientacji w przestrzeni –  kontynuacja

● kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci w zabawie: nauka konstruowania prostych

gier planszowych  („ściganek”, “opowiadanie”)

Rozwój mowy i myślenia

● prowadzenie rozmów swobodnych i kierowanych

● opisywanie obrazka

● próby układania prostych historyjek obrazkowych

● zgadywanki

● słuchanie bajek opowieści, wierszyków

○ Na straganie http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_n01.html

○ Rzepka..https://www.youtube.com/watch?v=5plViZHNPzY

○ Pomidor http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_p05.html

● nauka na pamięć krótkich piosenek:

○ Urodziny marchewki https://www.youtube.com/watch?v=-fUgNfllfs0

https://www.youtube.com/watch?v=5plViZHNPzY
http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_p05.html
https://www.youtube.com/watch?v=-fUgNfllfs0


Przygotowanie do czytania i pisania

● doskonalenie sprawności ruchowej podczas zabaw i zajęć zorganizowanych: ćwiczenia

spostrzegawczości, koordynacja wzrokowo-ruchowa, ćwiczenia rąk, aktywność plastyczna,

obrysowywanie konturów, kreślenie linii i kształtów podczas aktywności plastycznej metodą
edukacji przez ruch)

● rozpoznawanie imion na wizytówkach

Zmysły i otoczenie

● indywidualne zabawy montessoriańskie zajęcia ciszy / koncentracji uwagi

● zajęcia słuchowe z logopedą
● zajęcia na bazie programu Aktywne słuchanie muzyki poważnej wg Batii Strauss- Country

dance- J. F. Haendel, Pizzicato, Taniec węgierski zabawy ruchowa przy muzyce

● wielozmysłowe doświadczanie świata za pomocą zmysłu smaku, zapachu, dotyku, wzroku

węchu i słuchu

Zabawy  z językiem angielskim

● stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się z językiem (poznawanie słów i zwrotów przy

czynnościach życia codziennego, porannej gimnastyki, grach i zabawach)

● Język angielski:

● Powitanie: „Hello to YOU”: https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc / Powitanie na

melodię: “Wszyscy są. Witam was” https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA:

● We are here. Welcome all. This is time. Here we go. There is you. There is me. One two three.

● Super simple songs „Make a circle”: https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

● Fruits: plum, apple, pear – counting, colour, what’s missing and song:

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE

● Storytelling: The book „Bad apple” A Tale of friendship by Edward Hemingway:

● https://www.youtube.com/watch?v=1VG11cLk7c4

● Seasons: https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g

● Find something blue - Super Simple Songs “I see something blue”:

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA

● Zabawa z kolorowymi chusteczkami “I can sing a rainbow”:

https://www.youtube.com/watch?v=Gvjn-Se37Os

Odimienna nauka czytania
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● zabawy z imionami – przypomnienie i utrwalanie umiejętności rozpoznawania etykiet z

swoim imieniem  i innych dzieci oraz nauczycieli

Sprawność manualna

● zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, układanki, puzzle, zabawa masą solną, piaskiem,

wodą, ciastoliną
● aktywność plastyczna wykorzystująca różnorodność technik i materiałów (działania

plastycznie z wykorzystaniem warzyw)

Zajęcia kulinarne – wyciskanie soku z sezonowych warzyw, ciasto dyniowe i pasta z dyni

Gimnastyka zabawy ogólnorozwojowe, kształtujące prawidłową postawę z elementami ruchu

rozwijającego W. Sherborne

Rytmika -zabawy umuzykalniające, nauka piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych.

Zajęcia dodatkowe (popołudniowe): zabawy ruchowe (z wykorzystaniem muzyki); tańce ludowe -

elementy Krakowiaka,


