
 

ZADANIA DLA KOTKÓW- PSOTKÓW od 21-25 września 2020r. 

TEMATYKA: „ KOLOROWA JESIEŃ” 

21.09.2020 ( poniedziałek) 

 

 

 

1. Obejrzenie filmu edukacyjnego : „ Jesień”. 

https://www.youtube.com/watch?v=jBpVLrsm3xc 

 

2. Karta pracy: 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/09/listki-karta-pracy-5-6latki.pdf 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/09/li%C5%9Bcie-kolorowanki-

szablony.pdf                   

3. Zabawy ruchowe w domu. 

https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ 
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22.09.2020 ( wtorek) 
 

1. Zabawa matematyczna „ Jesienne kodowanie”( dodatkowy załącznik) 

 

2. Wykonanie pracy plastycznej „ Jesienny pejzaż” 

 
23.09.2020 ( środa) 

 

1. Słuchanie wiersza „Jesień w parku” B. Formy- omówienie 

Kasztan jeden, kasztan drugi, 

pac, pac, z drzewa spada. 

W trawie szuka ich wytrwale 

przedszkolna gromada. 

 

Szu, szu, szu, szumi wiatr 

i piosenkę śpiewa. 

Sza, sza, sza, wieje wiatr, 

lecą liście z drzewa. 

 

Pani jesień w swojej torbie 



pędzel, farby niesie. 

Pomaluje nimi liście 

wszystkim drzewom w lesie. 

 

Kiedy spotkasz ją przypadkiem 

prezent dać ci może - 

piękny szal utkany z liści 

w jesiennym kolorze. 

 

2. Poznanie nazw i wyglądu niektórych drzew. 

https://przedszkolankowo.pl/2017/09/17/plansze-drzewa-i-ich-owoce/sosna-

szyszka-liscie-2/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/09/17/plansze-drzewa-i-ich-owoce/klon-

owoc-klonu-lisc/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/09/17/plansze-drzewa-i-ich-

owoce/kasztanowiec-kasztany-lisc/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/09/17/plansze-drzewa-i-ich-owoce/dab-

zoledzie-lisc/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/09/17/plansze-drzewa-i-ich-owoce/jarzab-

jarzebina-lisc/ 

 

 

3. Karty pracy: 
https://przedszkolankowo.pl/2017/09/24/grzybowe-karty-pracy/grzyby-karta-pracy-1/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/09/24/grzybowe-karty-pracy/grzyby-karta-pracy-2/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/09/24/grzybowe-karty-pracy/grzyby-karta-pracy-3/ 

 

4. Słuchanie piosenki „ Jesienna cza-cza.” 

https://www.youtube.com/watch?v=eAP3QSWUr8s 

 

24.09.2020 ( czwartek) 

 

1. Obejrzenie filmu edukacyjnego „ Grzyby jadalne”. 

                              https://www.youtube.com/watch?v=HgHdqBzJZD4 

 Jesień to czas grzybobrania. Warto wiedzieć w jaki sposób należy zbierać grzyby oraz jak wyglądają najbardziej 

popularne ich gatunki. Opowiadanie pomoże nam w przybliżeniu tych treści.  

 

Ola i Tomek razem z tatą wybrali się do lasu na grzyby. Zobaczyli zające, które 

słysząc ludzkie głosy szybko schowały się w zaroślach. Na drzewach wesoło 

świergotały ptaki. W pobliżu źródełka młode sarny skubały soczystą trawę. 

Dzieci podążały za ojcem. 

- Znalazłam, znalazłam - zawołała Ola, gdy u stóp dziewczynki pojawił się 
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dorodny borowik. Na aksamitnym kapeluszu siedział ślimak, który właśnie 

miał zamiar rozpocząć ucztę. 

- Wspaniały okaz - tatuś pochylił się nad grzybem i delikatnie zdjął ślimaka. 

- Teraz należy wykręcić trzonek jak najbliżej ziemi. Nie wolno wyrywać 

grzybów z korzeniami. Właśnie tak - grzyb powędrował do koszyka. 

- Ja też coś znalazłem, popatrzcie - Tomek spoglądał na jasny kapelusz mocno 

osadzony na długiej, prostej nodze. - Tatusiu, czy ten grzyb jest jadalny? 

- To kania, a tam następna - grzyby powędrowały do koszyka. 

Słońce schowało się za drzewami, kiedy cała trójka wróciła do domu niosąc 

pełne kosze grzybów. Nagrodą była jajecznica z grzybami. Część grzybów 

została oczyszczona, pocięta na kawałki i przeznaczona do suszenia. Resztę 

mamusia zaprawiła w małych słoiczkach. 

- W czasie zimy będziemy często wspominać naszą dzisiejszą wyprawę - 

zaśmiał się tatuś. 

 

1. Karty pracy: 

https://przedszkolankowo.pl/2017/09/24/grzybowe-karty-pracy/grzyby-karta-pracy-4/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/09/24/grzybowe-karty-pracy/grzyby-karta-pracy-5/ 

https://przedszkolankowo.pl/2017/09/24/grzybowe-karty-pracy/grzyby-karta-pracy-6/ 

 

2. Zabawy ruchowe przy muzyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o 

 

25.09.2020( piątek) 

 

1. Nauka piosenki „ Jesienna cza- cza” ( patrz link-środa) 

2. Praca plastyczna „ Grzyby”. ( wypełnianie szablonu plasteliną) 

https://przedszkolankowo.pl/2017/09/24/grzybowe-karty-pracy/grzyby-karta-pracy-4/
https://przedszkolankowo.pl/2017/09/24/grzybowe-karty-pracy/grzyby-karta-pracy-5/
https://przedszkolankowo.pl/2017/09/24/grzybowe-karty-pracy/grzyby-karta-pracy-6/
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