
Zadania dla grupy „Misie” 
21-25 września 

 
Poniedziałek,  21 września 
 
1.Dzień Przedszkolaka- prezentacja. Wszystkiego Najlepszego Drogie Dzieci!!! 
 
Prezentacja w załączniku na komunikatorze obecności.pl 
 

 
 
 
2. Zestaw zabaw ruchowych miał być prowadzony przez nauczycielkę, ale 
drogie dzieci, korzystając z ładnej pogody zapraszam Was  na swój ogródek albo 
pobliski plac zabaw i zróbcie slalom między naturalnymi przeszkodami, 
pograjcie w piłkę, udoskonalcie jazdę na rowerze, itp. Udanej zabawy i 
uważajcie na siebie! 
 
- wracając nazbierajcie kolorowych liści i innych darów jesieni! 
 
Wtorek,  22 września 
1.Słuchanie wiersza t. Fiutowskiej  „Kasztanowy świat”, rozmowa na temat 
wiersza. 

 
„KASZTANOWY ŚWIAT” 
 
Przyniósł Tomek z parku kasztany w koszyku 
Kasztanowych stworków zrobił z nich bez liku. 
Kasztanowe mają głowy, kasztanowe brzuszki, 



a z patyków i drucików szyje, dzioby, nóżki. 
- Dodam trochę wełny, włożę różne piórka. 
Tak powstają dziwne ptaki, pies, kot i wiewiórka. 
Gdy patyki włożę w kasztanowy grzbiet, 
to za chwilę drogą jeżyk będzie szedł. 
A ten jeżyk spotkał innego zwierzaka, 
bo zrobiłem także winniczka – ślimaka. 
Ma z patyczków rogi, ogon też z patyka. 
- Dokąd idziesz jeżu? - ślimak go zapytał. 
Ze spotkania z nimi każdy stworek rad. 
Ja także się cieszę, 
bo stworzyłem własny, kasztanowy świat. 
 

2. Praca plastyczna z darów jesieni „Witamy jesień” według pomysłów dzieci. 
 

 
 
Środa,  23 września 

1. „Jesienne liczenie” – zajęcia matematyczne. 
 
Słuchanie wiersza ,,Kasztany” 
 
Leci kasztan leci 
Za nim drugi, trzeci 
A Marysia rada 
Że jej czwarty spada 
Ten jeden brązowy 
Ten drugi brązowy 
A ten trzeci, czwarty biały do połowy. 



 
 Rozmowa na temat wiersza: 
- Ile kasztanów spadło? 
- Jak wyglądały kasztany? 
- Do czego można wykorzystać kasztany? 
 
 Zabawa z rytmami 
Układamy tworzywo przyrodnicze w określonej sekwencji np. dwa 
żołędzie, kasztan; trzy kasztany, żołędź,  itd. Zadaniem dzieci jest 
kontynuacja podanego rytmu. 
 
 Zabawa ,,Liczymy kasztany”; Uzupełnianie do 6. 
Dzieci uzupełniają kasztanami tworzywo przyrodnicze na talerzach tak, 
aby w każdym było go po sześć. 
 
Zabawa ,,Robimy wszystko po sześć razy” 
Dzieci wybierają sobie po 2 kasztany i wykonują polecenia, np. 
- uderz sześć razy kasztanami o siebie; 
- podskocz sześć razy w miejscu trzymając kasztany w rękach; 
- uderz sześć razy kasztanami o podłogę; 
- zrób sześć skłonów trzymając kasztany w rękach; 
Dostosowujemy poziom zadań do możliwości dzieci 
 
Zabawa dydaktyczna ,,Jesienne rachunki” 
- Pod drzewem leżały 2 kasztany, za chwilę spadły z drzewa jeszcze trzy 
kasztany. Ile kasztanów leży pod drzewem? 
- Wiewiórka miała w koszu dwa żołędzie, podczas spaceru znalazła 
jeszcze cztery żołędzie. Ile żołędzi ma teraz? 
- Na jednym drzewie były cztery listki a na drugim jeden liść. Ile liści jest 
na obu drzewach? 
- Zosia znalazła pięć kasztanów, a od Gosi dostała jeszcze jeden kasztan. 
Ile kasztanów ma razem? 
- Na drzewie było pięć kasztanów, kiedy zawiał wiatr dwa kasztany spadły 
na ziemię. Ile kasztanów zostało na drzewie? 
- Krasnal Hałabała miał w kieszeni sześć żołędzi. Podczas spaceru zgubił 
trzy żołędzie. Ile żołędzi mu zostało? 
 
 

 
2.Utrwalenie piosenki „Kończy się lato”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eDjLgPLEZng 

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


 
Piosenka pt.: „Kończy się lato” 

muzyka i słowa: Danuta i Karol Jagiełło 

Ref.: Kończy się lato raz, dwa, trzy, 
Dojrzewa jarzębina. 
Kolczasty kasztan śmieje się, 
Rok szkolny się zaczyna. 

1. Skończyły się wakacje, 
I do szkoły wracać czas. 
Będziemy znów wspominać 
Morze i szumiący las. 

Ref.: Kończy się lato raz, dwa, trzy, 
Dojrzewa jarzębina. 
Kolczasty kasztan śmieje się, 
Rok szkolny się zaczyna. 

2. Czekają już zeszyty, 
Kredki, rysunkowy blok. 
Wakacje się skończyły, 
Będą nowe, lecz za rok. 

Ref.: Kończy się lato raz, dwa, trzy, 
Dojrzewa jarzębina. 
Kolczasty kasztan śmieje się, 
Rok szkolny się zaczyna. 

Czwartek, 24 września 
1. 1. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Liściobranie” – 

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D5xfNTO0oWc 
 

 
 
 

2. „Jesień w parku”- malowanie farbami wg pomysłów dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=D5xfNTO0oWc


 
Piątek, 25 września 
1.Osłuchanie z piosenką „Olek i Ada”- nauka refrenu. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZSXClGr4Ss8 
 
„Olek i Ada” 
 Ref.: To jest Ada, a to Olek, siostra i brat  
Małe przedszkolaki, które odkrywają świat  
Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia 
 I wesoło uśmiechają się, o tak.  
Z przyjaciółmi przygód wiele mają co dnia 
 I wesoło uśmiechają się, o tak.  
 
1.Jedźmy dziś do domu dziadków – prosi Ada 
Dziadek cudnie tak o ptakach opowiada 
Na wycieczkę – niespodziankę dziś pójdziemy  
A od babci pyszne lody dostaniemy.  
Ref.: To jest Ada, a to Olek, siostra i brat…  
 
2. Tata często na rowery dzieci bierze  
Mówi, jak najlepiej jeździć na rowerze 
 Na wypadek, gdyby zranił ktoś kolana 
 Razem z nimi jedzie lekarz, czyli mama. 
Podaj rękę – prosi Olek małą Adę  
Brat i siostra muszą dawać sobie radę!  
Zawsze razem, z mamą, tatą i dziadkami 
Wędrujemy warszawskimi ulicami. 
 
2.Zabawy rytmiczne przy dźwiękach pianina. Rozwijanie koordynacji ruchowo- 
słuchowej. Nauka nut. Dwie części nawiązujące do siebie. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 
 
Zadania: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSXClGr4Ss8
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


 



 

 


