
  

 PAŹDZIERNIK 2022   
 

 TEMAT TYGODNIA WAŻNE DATY 

 
03.10.- 07.10. 

Jesienne dary 

 

03.10. (poniedziałek)- Światowy Dzień Uśmiechu 
09.10.- Światowy Dzień Poczty i Znaczka 
Pocztowego 
 
 

 
10.10.- 14.10. 

Dzieci listy piszą 

 

10.10. (poniedziałek)- Dzień Drzewa 
11.10. (wtorek)- Wyjście na Pocztę Grupa 
Wiosna i Lato 
12.10. (środa)- Wyjście na Pocztę Grupa Jesień i 
Zima 
14.10. (piątek) - Dzień Edukacji Narodowej 
 
 

 
17.10.- 21.10. 

Dbam o higienę 

 

17.10. (poniedziałek)- Światowy Dzień Mycia 
Rąk 

 
24.10.- 28.10. 

Kolory jesieni 

 

28.10. (piątek)- Dzień Dyni- przychodzimy 
ubrani na pomarańczowo 
 

 
31.10.- 04.11. 

Bawię się ja, bawisz się ty 

 

03.11. (czwartek)- Dzień Kanapki 
04.11. (piątek)- Międzynarodowy Dzień Postaci z 
Bajek (można przyjść w strojach postaci z bajek) 

 

 



 

 

PAŹDZIERNIK 2022 
 

ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ RUCHOWY I UMUZYKALIAJĄCY 

* kształtowanie umiejętności społecznych- 
porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi w grupie 
*zgodnego funkcjonowania podczas zabaw, reagowanie 
na polecenia opiekuna 
* prowokowanie do wykonywania określonych zadań, 
pomocy innym 
* kształtowanie czynności samoobsługowych- 
samodzielne rozbieranie się- ubieranie się,  
* wdrażanie do utrzymania ładu i porządku na sali- 
prowokowanie do sprzątania zabawek, zasuwania 
krzesełek po odejściu od stołu 
* kształtowanie nawyków higienicznych- samodzielne 
mycie i wycieranie rączek, korzystanie z nocnika/ toalety 
 
 
 

*  poranna gimnastyka przy muzyce 
* zabawy umuzykalniające: kolorowe listki 
* zabawy ruchowe: bieg-stop,  walking- walking 
* zabawy integracyjne: wstawaj misiu 
* zajęcia rytmiczne: marsz, tupanie, klaskanie,  
chodzenie w rytm muzyki, reagowanie na sygnały 
dźwiękowe 
 
 

ROZWÓJ MANIPULACYJNY ROZWÓJ POZNAWCZY 

* zabawy konstrukcyjne- budowanie wież z klocków  
*wykonywanie prac plastycznych zgodnych z tematem, 
*zabawy sensoryczne 
 
 

*Jesienne dary- poznanie jesiennych darów, 
nazywanie ich. Sortowanie darów jesiennych według 
określonej reguły. Poznanie jesiennej piosenki. 
*Dzieci listy piszą- poznanie zawodu listonosza, 
przygotowanie i wysyłanie listów przez dzieci. W 
razie pogody- wycieczka na Pocztę- wrzucanie 
swojego listu do skrzynki pocztowej 
*Dbam o higienę- samodzielne mycie rączek i 
wycieranie ich. Kształtowanie nawyków 
higienicznych. 
*Kolory jesieni- poznanie i utrwalanie kolorów, 
wskazywanie palcem na rzeczy o określonym kolorze, 
nazywanie ich.  Praca z kolorowymi listkami. 
*Bawię się ja, bawisz się ty- integracja grupy 
poprzez zabawy kołowe, ruchowe. Rozmowy o tym 
jak się zachowujemy w grupie. Tańce, reagowanie na 
sygnały dźwiękowe. 
 


