
PLAN PRACY DLA DZIECI 3, 4 i 5-LETNICH „MOTYLE” NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 
2021. GRUPĘ PROWADZĄ  MGR  AGNIESZKA  GAZDA  I MGR AGNIESZKA KLUJ 

Plan opracowano w oparciu o przewodnik metodyczny wraz z płytą CD z nagraniami muzycznymi  
„Nowe Przygody Olka i Ady  A+” przeznaczony do pracy z dziećmi 3, 4 i 5-letnimi Część 1 
Wydawnictwo MAC Edukacja 2019. 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Idzie jesień… przez ogród i sad (Tydzień pierwszy )  

Ćwiczenie słuchowe na powitanie – Kto mnie woła? 

Zabawa Warzywa i owoce – rozwijająca umiejętność poruszania się bez potrącania. 

 W sadzie jesienią – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Niezwykłe spotkanie. 

Zabawy na świeżym powietrzu: spacer do pobliskiego sklepu spożywczego – dokonanie 
zakupu wybranych owoców i warzyw. 

Zajęcia gospodarcze – Talerze pełne witamin. Degustowanie jabłek i marchewek. 

Słuchanie piosenki Jesień w sadzie i w ogrodzie. Nauka refrenu piosenki na zasadzie echa 
muzycznego. Rozmowa dotycząca teksty piosenki. 

Zabawa ruchowa w parach – Wiewiórki i orzeszki. 

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – Co to za warzywo?  

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Warzywa – do skrzynek! 
Owoce – do koszyków!; zabawa integracyjna Jabłka i śliwki.   

Zabawy z cieniem. Rozwijanie spostrzegawczości i wyobraźni.  

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Uważaj na grządki.  

Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej – Nasze ulubione warzywa. 

Utrwalanie piosenki Jesień w sadzie i w ogrodzie. 

Zabawa ruchowa rozwijająca duże grupy mięśniowe – Zrywamy owoce. 

Zapasy Pani Jesieni – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem B. Szelągowskiej W 
spiżarni. 

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Jabłka w sadzie; zabawa z wykorzystaniem 
tekstu ludowego Ciuciubabka. 

Zabawy badawcze – W spiżarni pani Jesieni. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej – Ułóż 
obrazek. Nazywanie owoców, rytmiczne dzielenie ich nazw (na sylaby). Określanie, które 
owoce rosną w sadzie. 

 
 



 
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Warzywa – do 
skrzynek! Owoce – do koszyków!; zabawa ruchowa Zaczarowany berek. 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Jesień idzie do zwierząt (Tydzień drugi)  

Oglądanie encyklopedii i książek przyrodniczych o zwierzętach. Rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych. 

Zabawa Jeden, dwa. Rozwijanie umiejętności stosowania rzeczowników w liczbie 
pojedynczej i liczbie mnogiej. 
Zabawa ruchowa z zestawu zabaw ruchowych nr 6 (do wykorzystania według wyboru 
N.). 
Dom dla jeża – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Mali strażnicy przyrody. 

 
Zabawy na świeżym powietrzu: Spacer wokół przedszkola. Zbieranie skarbów do kącika 
przyrody. Obserwowanie zachowania zwierząt.  
Słuchanie piosenki Jesienne zapasy. Rozmowa na temat tekstu piosenki. Określanie 
charakteru melodii Nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki jesienne zapasy na 
zasadzie echa muzycznego. Zaznaczanie klaśnięciem pierwszej miary taktu. 

Ćwiczenia manualne Kolczaste ubranko jeżyka, z wykorzystaniem wiersza Doroty Gellner 
Kolczasty jeż. 
Zabawa orientacyjno-porządkowa Deszcz i parasole.  

Zabawa ruchowa rozwijająca duże grupy mięśniowe – Przekaż orzech. 

Zajęcia umuzykalniające przy piosence Jesienne zapasy. 
 

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa z elementem podskoku – Uwaga 
kałuża!; zabawy ruchowe z piłką. 
Zabawa Wiewiórki – rozbudzająca reakcję na dźwięki grane coraz ciszej lub coraz 
głośniej. 
Zabawa muzyczno-ruchowa Chomiki. Zabawa ruchowa ze śpiewem Stary niedźwiedź 
mocno śpi.  

 
Nazywanie zwierząt przedstawionych na obrazkach i wypowiadanie się na ich temat. 

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa integracyjna Piłka – do dołka!, zaproszenie 
chętnych dzieci z innych grup; zabawy swobodne na dostępnych urządzeniach 
ogrodowych. 

Zabawa ruchowo-naśladowcza z elementem ćwiczeń ortofonicznych – Zwierzęta w lesie. 
TEMAT KOMPLEKSOWY: Co z czego otrzymujemy? (Tydzień trzeci)  

 Odnajdywanie produktów niepasujących do pozostałych, uzasadnianie swojego zdania. 
Zabawa ruchowa z zestawu zabaw ruchowych nr 7 (do wykorzystywania według wyboru N.). 
Historia pewnej owieczki – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller Zapomniany sweterek. 
 



Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Wilk i owce; zbieranie liści i układanie z 
nich koła. 
Wesołe owieczki – praca plastyczna. Wykonanie sylwety owieczki.  

 
Słuchanie piosenek Na mlecznej rzece. Rozmowa z dziećmi na temat piosenki.  

 
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Owieczki. Mleczne zwierzęta – 
kolorowanie rysunków zwierząt.  

Zapoznanie z produktami pochodzącymi z mleka. Wyszukiwanie zdjęcia do nazwy 
podanej przez nauczyciela. 

Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania – Sito. 

Oglądanie zdjęć przedstawiających kłosy: pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa, opisywanie 
ich cech charakterystycznych. 

Ziarnko do ziarnka – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Słuchanie zwrotek piosenki Na mlecznej rzece śpiewanych przez N. Kończenie 
fragmentów piosenki. Śpiewanie refrenu. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Młynek. 

W piekarni – zajęcia matematyczne.  

Opisywanie zawartości słoików z przetworami. Utrwalanie nazwy spiżarnia. 
 

Zabawa matematyczna – W spiżarni. 
 

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Owieczki. 
 

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa z elementem równowagi – Kręte ścieżki; 
rozpoznawanie wielkości ptaka po śladach. 

Zabawa Dopowiadamy słowa – rozwijająca pamięć i koncentrację uwagi  
Przygotowanie pomocy do zajęć – darcie kolorowej bibuły na małe elementy. 

Poznawanie i nazywanie rzeczy, które powstały ze ściętych drzew. 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Drzewo. 

Jesienne drzewo – zajęcia plastyczne inspirowane wierszem I. Fabiszewskiej Dbamy o 
drzewa. 

Zabawy na świeży powietrzu: zabawa z elementem rzutu – Szyszka do kosza; oglądanie 
kory drzew przez lupy i szkła powiększające. 

Rozpoznawanie dźwięków wydawanych podczas gniecenia różnego rodzaju papieru. 

Zabawa z elementem rzutu i celowania – Sito. 



 
TEMAT KOMPLEKSOWY: Idzie jesień z deszczem (Tydzień czwarty)  

 Obserwacja przyrody-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu 
przedszkola. Obserwowanie drzew w bliskim otoczeniu przedszkola, domu; dostrzeganie 
zmian kolorów liści, gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich 
do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej,    w relaksacji                              
lub w ćwiczeniach ruchowych.  
Wypowiadanie się na temat zdjęć przedstawiających jesienny krajobraz. 
Jakie słowo…? – różnicowanie słów o podobnym brzmieniu. 
Słuchanie piosenki Deszczyk. Rozmowa na temat piosenki. Nauka refrenu na zasadzie echa 
muzycznego.  
Zabawa ruchowa z zestawu zabaw ruchowych nr 8 (do wykorzystania według wyboru 
N.).Jesienne błyskawice – słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej Jesienna burza. 
Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa orientacyjno-porządkowa Chmury i chmurki; zabawy 
piłką – Rzucam tyłem  
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych – Język na spacerze. 
Zabawa rozwijająca reakcję na zmianę akompaniamentu – Deszcz. 
Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Wesołe kropelki. 

Odnajdywanie różnic na obrazkach i rysowanie parasoli. 

Deszczowe kropelki – rysowanie i kolorowanie chmur, przenoszenie na kartkę sylwet 
kropelek deszczu. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Omiń kałuże .Zajęcia umuzykalniające przy piosence 
Deszczyk. 

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Dogoń chmurkę; Mocne uderzenie – zabawy 
piłką. 

Jesienny deszcz – malowanie farbami akwarelowymi. 

Tańczące krople – ćwiczenia oddechowe. 

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Koty nie lubią deszczu Zabawy na świeżym 
powietrzu: zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania - Zbieranie kasztanów; Układanie 
z liści sylwety słońca. 

Utrwalanie nazw części garderoby. Wskazywanie właściwego ubioru na jesienny spacer. 
Liczenie sylwet kropel deszczu. 

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Dotknij i wróć; zabawa z zastosowaniem 
chusty animacyjnej – Taniec liści. 

Zabawa Dotyk deszczu – rozwijająca zmysł dotyku. Opisywanie wrażeń. 

Układnie sylwet parasoli z różnego rodzaju guzików. Zabawa bieżna Wesołe kropelki. 
Jesienne chmury – zajęcia plastyczne. 



Zabawy na świeżym powietrzu: spacer połączony z obserwowaniem chmur na niebie                              
i prognozowaniem pogody.  Parasol moich marzeń – zagadki. Ćwiczenia oddechowe – 
Odgłosy wiatru. 

 
 
Grupa Motyli wchodzi w drugi etap Projektu   Metodą Projektu „Zwierzęta”, czyli działania 
twórcze, organizację kącika tematu, wizyty ekspertów, pierwsze szkice i ankiety oraz zagłębianie 
się w literaturę tematu.  

Grupa Motyli również aktywnie uczestniczy w przygotowaniach  strojów, scenografii, wystawy                                    
i występu artystycznego obchodów 70 lecia Przedszkola Słoneczna Chatka. 

Dzieci uczestniczą w przedszkolnych imprezach i propozycjach edukacyjnych nauczycielek 
innych grup oraz w cyklu czytelniczym „Wychowanie przez czytanie” w tym miesiącu „ Kamil, 
Vincent Van Gogh i słoneczniki” Laurence Anholt.  

 

 


