
Święto Szkoły. Światowy Dzień Ochrony Zwierząt. 
 
 

01-05.10.2018r 
 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Przybliżenie dzieciom 
wiedzy na temat 
Powstania 
warszawskiego. 
 
Rozmowa na temat 
Święta Szkoły, 
poszanowania pamięci 
poległych. 
 
Rozmowa na temat 
zwierząt i sposobów ich 
ochrony. 
 
Wypowiedzi dzieci na 
temat ich zwierzątka 
domowego. 
 
 
 

Słuchanie i śpiewanie 
hymnu szkoły. 
 
Nauka piosenki „Kochaj 
czworonogi”. 
 
Słuchanie muzyki 
relaksacyjnej.  

Wykonanie za pomocą 
pasteli lub kolorowego 
papieru hełmu 
powstańczego lub 
Małego Powstańca. 
 
Praca w grupach, 
wykonanie plakatów 
nawołujących do 
ochrony zwierząt. 
 
Praca plastyczna pt. 
„Moje wymarzone 
zwierzę…” 
 
 

Zapalenie znicza przed 
pomnikiem Małego 
Powstańca 
 
Propozycje dzieci na 
zabawy. 
 
Odgadywanie zagadek o 
zwierzętach. 
 
Rozwiązywanie zagadek 
i krzyżówek związanych 
z tematem zajęć. 
 
Kalambury- 
odgadywanie jakie to 
zwierzę 
 

 
 
 



 

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień nauczyciela. 
 
 

08-12.10.2018r 
 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Rozmowa na temat 
Święta Edukacji 
Narodowej. 
 
Rozmowa na temat roli 
nauczyciela w życiu oraz 
podkreślenie znaczenia 
innych osób pracujących 
w szkole. 
 
Mój wymarzony 
nauczyciel- wypowiedzi 
dzieci. 
 
Układanie życzeń dla 
nauczyciela 

Nauka piosenki o 
nauczycielu „Nauczyciel 
dobrze wie”. 
 
Relaks przy muzyce 
klasycznej. 
 
Słuchanie bajek. 
 

Wykonanie portretu 
swojego nauczyciela. 
 
Wykonanie bukietu 
kwiatów dla Pani. 
 
 

Zabawa w krzesełka. 
 
Zabawy i tańce przy 
muzyce. 
 
Zabawa „List gończy”. 
 
Zabawy na świeżym 
powietrzu 
 

 
 
 



Polska złota jesień 
 
 

15-19.10.2018r 
 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Pogadanka na temat 
zmian zachodzących w 
przyrodzie jesienią. 
 
Rozmowa na temat jak 
należy ubierać się i dbać 
o siebie w czasie jesieni. 
 
Czytanie wierszy i 
opowiadań o tematyce 
jesiennej.  
 
Wypowiedzi dzieci- jak 
wykorzystywać dary 
jesieni? 

Nauka piosenki „W 
kasztanowym mieście”; 
„Przyszła jesień” 
 
Słuchowisko-bajkowisko 
 
 

Wykonanie krajobrazu 
jesiennego z 
wykorzystaniem różnych 
materiałów. 
 
Praca w grupach 
malowanie farbami Pani 
Jesieni. 

Zabawy i tańce przy 
muzyce. 
 
Spacer po terenie szkoły, 
oglądanie zmian jakie 
zaszły w przyrodzie. 
 
Wyścigi rzędów. 
 
Rozwiązywanie 
krzyżówki i zagadek o 
tematyce jesiennej. 
 

 
 
 



 
Zdrowie w moich rękach 

 
 

22-26.10.2018r 
 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Rozmowa dlaczego 
należy dbać o zdrowie. 
 
Wypowiedzi dzieci jak 
dbać o zdrowie. 
 
Rozmowa na temat 
dobrych i złych nawyków 
żywieniowych. 
 
Tworzenie przez dzieci 
menu zdrowej żywności. 
 
Jaki wpływ na zdrowie 
ma sport. 
 

Ćwiczenia gimnastyczne 
przy muzyce. 
 
Słuchanie piosenek o 
higienie np. Smerfne 
hity, Mydło. 

Wykonanie plakatów w 
grupach nawołujących do 
zdrowego odżywiania. 
 
Rysowanie kosza z 
owocami. 
 
Zapasy na zimę. 
 
Piramida zdrowego 
żywienia.  
 

Zabawy sportowe przy 
muzyce. 
 
Zabawa w sałatkę 
owocową. 
 
Zabawa „zgadnij o czym 
myślę”. 
 
Odgadywanie zagadek 
związanych z tematem 
tygodnia. 

 
 
 
 



Halloween. Pamiętajmy o tych którzy odeszli 
 
 

29.10-02.11.2018r 
 

Zajęcia czytelnicze Zajęcia muzyczne Zajęcia plastyczno-
techniczne 

Gry i zabawy 

Przypomnienie o 
właściwym  
zachowaniu  się 
w  miejscach  
wiecznego spoczynku . 
 
Opowieść skąd pochodzi 
Halloween. 
 
Pokazanie jak różni się 
obchodzenie święta 
zmarłych w Polsce, a jak 
w innych krajach. 

Nauka piosenki 
„Czarownica z 
księżyca”. 
 
Relaksacja przy muzyce 
klasycznej i 
relaksacyjnej. 
 
 

Wykonanie znicza za 
pomocą bibuły 
indywidualnie i w 
grupach. 
 
Rysowanie dyń, 
wesołych duszków, 
czarownic. 
 
Malowanie na balonach 
strasznych minek. 
 

Zabawa z miotłą. 
 
Przejdź przez bagno. 
 
Zabawa „kogo brakuje”. 
 
Gry i zabawy sportowe 
na korytarzu. 

 
Opracowała: Monika Skwarek 


