
RAPORT 

Z PRZEPROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU NR 25 „BAJKA” 

W KONINIE 

DZIAŁAŃ Z REALIZACJI PROJEKTU 

”ŚWIAT WOKÓŁ NAS I NASZE ZDROWIE ZALEŻY OD NAS” 

( wrzesień – październik 2020) 

 

Przedszkole NR 25 „BAJKA” w Koninie w ramach obchodów 

Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka w roku szkolnym 2020/2021, 

realizowało w pięciu grupach przedszkolnych działania projektowe 

(w okresie wrzesień- październik 2020), w tym działania: 

1. promujące  edukację przedszkolną z uwzględnieniem edukacji 

dotyczącej zjawisk fizycznych determinujących zmiany 

klimatyczne ; 

2. promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną, dobrą jakość życia 

i zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków 

sanitarnych;  

3.edukację poprzez bezpośrednią obserwację i eksplorację zjawisk 

fizycznych w celu ich zrozumienia. 

 

GRUPA I : „Krasnale” 

03.09.2020r. Poranne zabawy ruchowe – reakcja na sygnał tamburyna. 

07.09.2020r. – Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; 

wytłumaczenie dzieciom, że przedszkolne zabawki nie stanowią własności 

dziecka są wspólne, trzeba się nimi dzielić i grzecznie bawić się z innymi.  

09.09.2020r. – Swobodne zabawy – utrwalanie zasad wspólnej, zgodnej 

zabawy, nauka współpracy. 

10.09.2020r. – Wdrażanie do samodzielnego ubierania się.  

18.09.2020r. Sprzątanie świata:  

- Pogadanka w oparciu o ilustracje „Dbamy o czystość miasta”  



- Zabawa „Segregujemy śmieci” 

- Oglądanie filmu edukacyjnego: „Rady na odpady”. 

21.09.2020r. W ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka: 

- gry i zabawy ruchowe z użyciem sprzętu sportowego i terenowego, 

- zabawy taneczne przy muzyce, 

- zabawy integracyjne, 

- zabawy z balonami, 

- zwracanie uwagi na spożywanie owoców i warzyw podczas posiłków.  

28, 29, 30.09.2020r., 2.10.2020r.  – Czynności higieniczne i 

samoobsługowe; zwracanie uwagi na dokładne mycie rąk.  

5 – 9.10.2020r. Realizacja tematu kompleksowego: „Dbamy o zdrowie” na 

przykład: 

- zwracanie uwagi na dokładne i prawidłowe mycie rąk (5.10.2020r.) 

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych ( 6.10.2020r.) 

- zabawa ruchowo-naśladowcza „Lustro” (7.10.2020r.) 

- zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa „Taniec kropel”, spacer 

w ogrodzie  

przedszkolnym - uświadamianie dzieciom korzyści zdrowotnych z częstego 

przebywania na świeżym powietrzu (8.10.2020r.) 

 9, 12, 13, 14, 15, 16 październik 2020r. - Czynności higieniczne i 

samoobsługowe – zwracanie uwagi na dokładne mycie rąk. 

13.10.2020r. – Spacer w ogrodzie przedszkolnym – przyglądanie się 

mijanym drzewom i krzewom. 

15.10.2020r. – Spacer w ogrodzie przedszkolnym – dostrzeganie zmian w 

wyglądzie drzew i krzewów. Zbieranie opadłych i kolorowych liści.  

20.10.2020r. – Zabawy w kąciku czytelniczym. Wdrażanie do 

samodzielnego ubierania się. Zabawy na świeżym powietrzu – 

zainteresowanie dzieci fauną i florą ogrodu przedszkolnego. 

GRUPA II : „ Kotki” 

- pogadanka z dziećmi- „ Europejski dzień bez samochodu”- 

międzynarodowa kampania proekologiczna- 22.09.2020 r, 

- realizacja projektu edukacyjnego „Mali Kucharze”- zajęcia pozwalające 

dzieciom poznanie zdrowego, racjonalnego odżywiania się oraz 

eliminowania z jadłospisu szkodliwych produktów 



- udział w akcji „Sprzątanie Świata”- propagowanie świadomego  i 

prawidłowego segregowania śmieci 18.09.2020r.  

- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka- 21.09.2020r. 

 konkurs plastyczny „ Moje przedszkole” 

 zabawy taneczne przy muzyce 

 gry i zabawy ruchowe z użyciem chusty animacyjnej 

- słuchanie opowiadania „ Wiercipiętek się brudzi”  M.  Galicy- rozumienie 

znaczenia mycia rąk dla zdrowia- 29.09.2020r., 

- nauka piosenki pt. „Umyjemy łapki” od 07.09.2020r. do  

- utrwalanie etapów mycia rak podczas słuchania wiersza I. Salach „ 

Czyste ręce”-29.09.2020 r., 

- utworzenie „ Kącika czyściocha ” w grupie- ekspozycja przyborów 

higienicznych- 30.09.2020r., 

- eksperyment „ Dlaczego myjemy się w ciepłej wodzie?”- dostrzeganie 

różnych zjawisk, próby wnioskowania , 

29.09.2020r.,  

- zabawa badawcza „Jak przemieszczają się bakterie i wirusy?”-

30.09.2020r. 

- eksperyment z wodą i pieprzem „Uciekający pieprz”- dlaczego myjemy 

ręce wodą i mydłem?- 01.10.2020 r. 

- eksperyment z wodą „Co pływa, co tonie?”- zabawa badawcza mająca na 

celu sprawdzenie jak zachowują się przedmioty lekkie i ciężkie na wodzie- 

07.10.2020r. 

- zagadki słuchowe o wodzie-15.10.2020r. 

- zabawy z wodą „Prawda – fałsz”-13.10.2020r. 

- burza mózgów „Skojarzenia do słowa woda”-13.10.2020r. 

- opracowanie gazetki dla rodziców „ Żyję zdrowo, kolorowo”- 30.09.2020 

r., 

- stworzenie historyjki obrazkowej „ O kotku czyścioszku” 30.09.2020r. 

- kształtowanie codziennych nawyków higienicznych w łazience, 



- Spacery w okolicy przedszkola – obserwacje przyrodnicze, zwierzą 

zbieranie darów do jesiennego kącika przyrody,  

-  organizowanie  zabaw i zajęć ruchowych w sali oraz na powietrzu ( z 

wykorzystaniem sprzętu sportowego, chusty animacyjnej, zabawy 

ruchowe według B. Strauss, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne), 

- wietrzenie i nawilżanie sali podczas wyjścia dzieci na powietrze, 

- budzenie zainteresowania nowymi potrawami, jedzenie dużych ilości 

warzyw i owoców, 

- wykonanie muchomora z pomocą plastikowej butelki- 09.10.2020r. 

- rozmowa kierowana nt. lasów i grzybów „Co spotykamy w jesiennym 

lesie?”- 09.10.2020r. 

- wykonywanie szaszłyków owocowych podczas zajęć „ Mali Kucharze” 

20.10.2020r. 

- wykonanie surówki z marchewki i jabłka 27.10.2020r. 

-wdrażanie do dbania o estetyczny wgląd, świadome utrzymanie ciała w 

czystości zwłaszcza w okresie pandemii COVID -19 

- wykonanie plakatów nt. „ Zdrowe warzywa i owoce” 21.10.2020r. 

- wykonanie plakatów nt. „Oszczędzaj wodę, dbaj o przyrodę”, „Woda 

źródłem życia” 26.10.2020r. 

- nauka piosenek : „ Planeta dzieci” 08.09.2020r.  , „ Kiszone 

ogóreczki”,26.10.2020r. 

- pogadanka nt. ” Co z tą wodą?”- poznanie znaczenia wody dla ludzi, 

roślin, zwierząt 26.10.2020r. 

- zbieranie nasion, robienie bukietów, usuwanie suchych liści , roślin do 

kompostowania, 

- pielęgnowanie kwiatów doniczkowych w kąciku przyrody- 

zainteresowanie dzieci warunkami potrzebnymi do wzrostu roślin 

 

 

 



GRUPA III : „ Misie” 

 organizowanie długiego pobytu dziecka na powietrzu- w miarę 
możliwości przenoszenie zabaw i zajęć do ogrodu przedszkolnego 
– codzienne zabawy ruchowe, przyrodnicze i plastyczne 
(np. rysowanie patykiem, na folii ) na powietrzu w 
ogrodzie przedszkolnym oraz utrwalania bezpiecznego 
poruszania się po ogrodzie przedszkolnym  – wrzesień, 
październik  

 

 -prowadzenie systematycznych ćwiczeń relaksacyjno – 
oddechowych w różnych porach dnia – prowadzenie 
codziennych ćwiczeń porannych, prowadzenie ćwiczeń 
relaksacyjnych oddechowych podczas zajęć 
gimnastycznych , codzienny odpoczynek przy muzyce 
relaksacyjnej po obiedzie, ćwiczenia oddechowe na 
świeżym powietrzu- wrzesień, październik 

 

 utrwalenie nawyku prawidłowego korzystania ze sprzętu 
terenowego – wykorzystanie sprzętu terenowego podczas 
zabaw w ogrodzie przedszkolnym 14.09. , 09.10., 20.10. 

 

 tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi ekspresji ruchowej- 
codzienne wyjścia do ogrodu przedszkolnego, codzienne 
poranne zabawy ruchowe- wrzesień, październik 

 

 kształtowanie u dzieci świadomego dbania o własne zdrowie 
przez odpowiednią zmianę odzieży w zależności od pogody, 
zwrócenie uwagi na nakrycie głowy , rozgrzewania się w 
momencie zmarznięcia, picia dużej ilości wody podczas upałów-  
kształtowanie tej świadomości podczas codziennych wyjść 
do ogrodu przedszkolnego- wrzesień, październik  

 

 włączanie dzieci do prac porządkowych na terenie sali w celu 
kształtowania nawyku potrzeby przebywania w pomieszczeniach 
wietrzonych, nawilżonych, czystych, gwarantujących utrzymanie 
własnego zdrowia- pełnienie dyżurów przez dzieci podczas 
codziennych posiłków w przedszkolu, pełnienie przez 
dzieci roli „ekostrażnika”, który dba o wyłączanie światła, 
zakręcania kranów, utrzymania porządku w sali – 
wrzesień, październik  

 



 przekonywanie dzieci o konieczności nawyku używania wyłącznie 
własnych przedmiotów codziennego użytku, takich jak ręcznik – 
kształtowanie tej postawy podczas codziennych czynności 
higienicznych i samoobsługowych- wrzesień, październik 

 

 kształtowanie u dzieci potrzeby utrzymania ciała w czystości- 
kształcenie tej postawy poprzez częste mycie rąk w 
trakcie codziennego pobytu w przedszkolu- wrzesień, 
październik  

 

 zapoznanie dzieci z działaniami profilaktycznymi i prostymi 
zachowaniami podczas infekcji (zasłaniania ust podczas kaszlu, 
używanie chusteczek higienicznych, itp.)- przypomnienie 
kodeksu bezpiecznego pobytu w przedszkolu – 02.09. , 
utwalanie kodeksu 1 x w tygodniu , zazwyczaj w 
poniedziałki  

 

 zachęcanie do spożywania różnorodnych potraw , dużej ilości 
owoców i warzyw, płynów, ciemnego pieczywa, nabiału- 
kształtowanie zdrowego stylu odżywania się podczas 
codziennych posiłków w przedszkolu, zachęcanie do 
zjadania warzyw i owoców podczas II śniadania – 
wrzesień, październik 

 

 zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwem grożącym im w wyniku 
zjedzenia nieznanych grzybów – rozmowa z dziećmi nt. 
gatunków grzybów, klasyfikowania ich na jadalne i 
niejadalne, uświadomienie skutków zjedzenia grzybów 
niejadalnych - 15.10. 

 

 uczenie dzieci rozwiązywania spornych problemów bez agresji i 
nietolerancji, wpajanie szacunku dla drugiego człowieka- 
kształtowanie tych postaw w zabawach – 24.09., 25.09.  

 

 kształtowanie u dzieci poczucia wartości koleżeństwa i przyjaźni- 
realizacja wartości w tematach kompleksowych –  
kształtowanie wartości KOLEŻEŃSKOŚĆ w I i II tygodniu 
września podczas tematów kompleksowych „W 
przedszkolu” (02-06.09) „Nasze przedszkole” (09-13.09) 

 

 zachęcanie dzieci do pomagania innym, współpracy z grupą, 
niesienie pomocy innym- kształtowanie postawy podczas 



codziennych zajęć dydaktycznych, ruchowych, 
czynnościach porządkowych –wrzesień, październik 

 

 Rozwijanie u dzieci zainteresowań kosmosem – obserwacje 
nieba podczas wyjścia do ogrodu przedszkolnego- 06.10 

 

 Rozwijanie wiedzy nt. ochrony i oszczędzania wody – oszczędne 
używanie wody w spłuczkach oraz zakręcanie kranów 
podczas codziennego pełnienia roli „EKOSTRAŻNIKA”- 
wrzesień, październik 

 

 Prowadzenie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych 
podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym - 09.09., 
23.09., 28.09., 12.10., 14.10. 

 

 Zapoznanie dzieci ze znaczeniem roślin w życiu człowieka 
podczas zajęć dydaktycznych- 07.10. 

 

 Rozwijanie u dzieci wiedzy nt. znaczenia lasu dla ludzi, 
zwierząt podczas zajęć dydaktycznych:   

 

- naturalne środowisko zwierząt dziko żyjących – 06.10.,  

-źródło pokarmu dla ludzi (grzyby itp.)- 08.10., 15.10., 

16.10.,  

-źródło pokarmu dla zwierząt (trawy, itp.)- 08.10. 

 

 Wzbogacenie kącika przyrody o eksponaty leśne takie jak: 
kasztany, żołędzie , jarzębina – 16.10. 

 

 organizowanie zróżnicowanych form aktywności dzieci w zakresie 
troski o zdrowie i profilaktyki zdrowotnej: projekty, filmy, 
prezentacje, piosenki, wierze, itp.)- udział w akcji 
proekologicznej i prozdrowotnej „Sprzątanie Świata” – 
18.09., udział w Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka- 20.09., 
zapoznanie dzieci z  „Dniem bez samochodu” -22.09.,  

 



 organizowanie spotkań z ekspertami (on-line) - spotkanie ze 
strażakiem- 24.09., spotkanie z pszczelarzem 19.10.    

 

 

 Aktywny udział dzieci w komponowaniu dekoracji 
plastycznych przedszkola związanych z porami roku- 
16.10., 20.10. 

 

 rozwój twórczości plastycznej w otoczeniu przyrodniczym- 
rysowanie patykiem na piasku podczas pobytu w ogrodzie 
przedszkolnym- 10.09., 11.09., 05.10.  oraz układanie 
kompozycji z użyciem materiału przyrodniczego- 30.09., 
13.10., 16.10. 

 

 pogłębianie wrażliwości estetycznej dziecka w 
bezpośrednim kontakcie z przyrodą poprzez dobór 
odpowiedniej literatury, dzieł sztuki, muzyki- 28.09., 
02.10. , 22.10., 23.10. 

 

 kształtowanie wrażliwości plastycznej poprzez odkrywanie 
wartości plastycznej eksponatów przyrodniczych – 01.10., 
02.10., 16.10.  

 

 organizowanie wystaw i prezentacji wytworów 
plastycznych w przedszkolu- 28.09. 

 

GRUPA IV: „Wędrowniczki”  

- Realizacja projektu edukacyjnego- cykl zajęć ,,Mali Odkrywcy”: 

poznawanie podstawowych praw fizyki i przyrody, podniesienie 

umiejętności obserwowania, eksperymentowania i poznawania świata. 

 

- Udział w Ekologicznej Akcji Sprzątania Świata - Polska 2020  

(27 edycja) hasłem: ,,Plastik? Rezygnuję, redukuję, segreguję”  

dn.18.09.2020 

 

- Poznawanie przez dzieci różnych ekosystemów, wskazywanie zależności 

ludzi od przyrody i sposobów racjonalnego korzystania z jej zasobów.  

 



- Ustalenie i wprowadzenie w grupie dyżuru EKOSTRAŻNIK (zwracanie 

uwagi na oszczędne korzystanie z wody podczas mycia rąk, dokręcanie 

kranów, wyłączanie światła itp). 

 

- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - dn.21.09.2020: 

* przeprowadzenie gier, zabaw ruchowych i integracyjnych  

   z wykorzystaniem chusty animacyjnej, sprzętu sportowego, 

* zabawy taneczne przy muzyce 

* przeprowadzenie mini konkursu ,,Wiedza Przedszkolaka” 

* wykonanie przez dzieci pracy plastycznej ,,Moje przedszkole” 

 

- Prowadzenie zabaw ruchowych, ćwiczeń, zabaw z muzyką sprzyjających 

zdrowiu fizycznemu, emocjonalnemu, rozwojowi ekspresji ruchowej 

dziecka: 

*stosowanie różnych metod aktywności ruchowej, np.: aktywne 

słuchanie muzyki według Batii Strauss, metoda Ruchu Rozwijającego  

W. Sherborne. 

*zabawy ruchowe i ćwiczenia z wykorzystaniem nietypowych przyborów  

gimnastycznych (29.10.2020: ,,W zdrowym ciele zdrowy duch, 

przedszkolaku ćwicz za dwóch” – promowanie aktywności ruchowej. 

* organizowanie w miarę możliwości zajęć i zabaw w ogrodzie 

przedszkolnym, tory przeszkód dla dzieci z wykorzystaniem naturalnych 

przeszkód i ukształtowania terenu ogrodu - rozbudzanie potrzeby 

przebywania w środowisku przyrodniczym. 

* utrwalanie nawyku bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego 

 

- Organizowanie zróżnicowanych form aktywności dzieci w zakresie troski 

o zdrowie i profilaktyki zdrowotnej: piosenki, wiersze, doświadczenia, 

eksperymenty, techniki dramowe, prezentacje multimedialne. 

 

- Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania 

się na ulicy, unikanie nieuzasadnionego przebywania w pobliżu dróg, ulic, 

będących źródłem hałasu i spalin negatywnie wpływających na zdrowie 

człowieka- realizacja tematu kompleksowego ,,Jestem bezpieczny”. 

 

- Systematyczne uświadamianie dzieciom konieczności ochrony siebie   

i innych w czasie pandemii oraz ochrony przed infekcjami ( np.: 

prawidłowa technika mycia rąk, zasłanianie ust podczas kaszlu, kichania, 



prawidłowe korzystanie z chusteczek higienicznych). 

 

- Uświadamianie dzieciom potrzeby racjonalnego, zdrowego 

odżywiania się: 

* 22.10.2020- zajęcie ,,Piramida żywienia”- rekonstrukcja piramidy, 

analiza jej zawartości 

* zapoznanie ze szkodliwością chemicznych środków konserwujących 

barwiących żywność, prezentacja naturalnych barwników używanych  

w gastronomii- 23.10.2020 zajęcie i obejrzenie filmu edukacyjnego w 

ramach programu ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, poznanie 

znaczka EKO, rozumienie tego symbolu, eksperyment badawczy ,,Jaki 

kolor ma czerwona kapusta?” 

* uświadomienie dzieciom niebezpieczeństwa grożącego im przy 

spożywaniu nieznanych grzybów, owoców na krzewach - zajęcie  

z dn.15.10.2020 ,,Grzyby” 

* kształtowanie nawyku częstego picia wody, wyjaśnienie dzieciom 

konieczności takiego postępowania. 

 

- Zdobywanie przez dzieci umiejętności poznawania otaczającego świata 

za pomocą zmysłów: wzroku, dotyku, węchu, smaku, np.: degustacje 

warzyw, owoców, przetworów. Przeprowadzenie zajęć ,,Kisimy kapustę”. 

 

- Rozwijanie pozytywnego i optymistycznego stosunku do otoczenia 

i ludzi: 

* rozróżnianie dobra od zła, wpajanie szacunku dla drugiego 

człowieka, likwidowanie agresji i egoistycznego postępowania, 

kształtowanie tolerancji, życzliwego , otwartego stosunku do ludzi bez 

względu na ich wygląd zewnętrzny, stan zdrowia (osoby 

niepełnosprawne)- realizacja tematów kompleksowych:  

,,W przedszkolu”, ,,Nasze przedszkole”, ,,Pomocna dłoń”, ,,List do 

przyjaciela” . 

 

- Wzmacnianie w dzieciach poczucia własnej wartości, ćwiczenie  

i zachęcanie do samodzielności jako motywacji do wszechstronnego 

działania, próby dokonywania przez dzieci samooceny, wyrabiania 

odpowiedzialności za swoje zachowanie. 

 

 



 

GRUPA V: „ EKOLUDKI”  

Troska o zdrowie, profilaktyka zdrowotna, zdrowe życie 

Od dnia 01.09.2020 - Pogadanka na temat reżimu sanitarnego (COVID -19), 

zasady postępowania w przedszkolu podczas pobytu w sali , na placu 

przedszkolnym, łazienki, zachowanie odległości, rozmowy przypominające ( w 

dniach 17.09.2020, 19.10.2020 ) 

21.09.2020 - ,,Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka” - Pogadanka – eliminowanie z 

otoczenia zjawisk akustycznych będących przyczyną zdenerwowania i zmęczenia 

– tj. krzyk, głośna muzyka, Mini konkurs ,,Wiedza”, Praca plastyczna ,,Moje 

przedszkole”, zabawy a chustą animacyjną Klanza 

22.09.2020 - Rozmowa na temat spożywania posiłków- ,,Zdrowe żywienie” - 

wpływ racjonalnego odżywiania na zdrowie człowieka, spożywanie różnorodnych 

potraw : owoców, warzyw, płynów, orzechów, itd. ograniczenie spożywania 

słodyczy, właściwa racjonalna porcja posiłku, rozmowy przypominające ( 

wrzesień – październik )  

24.09.2020 - ,, Ratownik na czterech łapach”  - film o dogoterapii, ćwiczenia, 

pokaz 

15.10.2020 - ,,Grzyby” - niebezpieczeństwo związane ze zbieraniem grzybów 

szczególnie nieznanych oraz ich spożywania 

Rozmowa o dostępie do wody, o gospodarce zasobami wodnymi -  ,,Woda” - 

regulowanie strumienia wody i właściwe jej wykorzystanie (dozowanie ) w dniach 

– 25.09, 07.10, 20.10.2020 

Bezpieczeństwo 

01.09- 30.10.2020 - Bezpieczna zabawa na placu, podczas ćwiczeń – 

przestrzeganie zasad korzystania z wyznaczonego terenu, ze sprzętu 

14.09.2020- ,,Odważnik” - rozmowa o odwadze na podstawie opowiadania, 

zabawa z elementem dramy, odgrywanie wyznaczonych ról w zabawie. 

,,Odważniki” - zabawy z chustą animacyjną 

16.09.2020 - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym ,,Bezpieczna droga do 

przedszkola” zabawa z kodowaniem, zabawa plastyczna. 

18.09.2020 - ,,Bądźmy bezpieczni” - rozmowa na podstawie wiersza 

23.09.2020 - ,,Numery alarmowe” - nauka rymowanki, podawanie numerów 

alarmowych służb ratowniczych 

 



21.09.2020 - ,,Medialna wycieczka do remizy strażackiej” - poznanie zawodu 

strażaka, atrybutów jego pracy 

25.09.2020 - ,,Bezpiecznie na ulicy” - rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa 

na drodze. 

Działania na rzecz promocji najwyższej jakości edukacji przedszkolnej 

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dotyczącej zjawisk fizycznych, 

które determinują zmiany klimatyczne 

18.09.2020 -,, Sprzątanie Świata”- ,,Plastik? Rezygnuje, Redukuje, Segreguje” 

pogadanka na temat dbałości o środowisko naturalne, segregowanie śmieci , 

ograniczanie korzystania z opakowań plastikowych. Praca plastyczna ,,Pojemnik 

do segregacji odpadów“ 

22.09.2020 - ,,Dzień bez samochodu” - pogadanka  na podstawie ilustracji, praca 

plastyczna ,,Transport drogowy” 

28.09.2020 - Zbieranie liści i układanie kolorowych bukietów 

30.09.2020 - ,,Dary jesieni” - obejrzenie filmu edukacyjnego, obserwowanie 

przyrody,  omówienie zasad zachowania w parku, wyróżnianie różnorodności 

kolorystyki, wyglądu darów jesieni 

30.09.2020 - ,,Sadzimy kasztanowce” - obserwacja długoterminowa 

05.10.2020- ,,Przygotowanie do zimy” - zabawa parateatralna  

07.10.2020 - Rozmowa na temat kolorów jesieni  

15.10.20202 - „Co nam daje las?” – oglądanie albumów, książek, 
wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji i własnych spostrzeżeń 
15.10.2020 - ,,Na grzyby” - konstruowanie gry ściganki 

16.10.2020 - „Jakie kolory kryją się w liściach” – eksperyment badawczy. 

20.10.2020 - ,,Gdzie jest zimniej: w lodówce czy w zamrażarce?” - burza 

mózgów, wnioskowanie. 

 

 

                                                       Dyrektor  Maria Rewers 

 

Konin, dn.28.10.2020 

 

 



 

 

 

 

 


