
 

PAŹDZIERNIK 

OCZEKIWANE EFEKTY 
DZIECKO 

 obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku, zbiera, rozpoznaje i 

klasyfikuje tworzywo przyrodnicze, niektóre owoce i warzywa 

 rozumie pojęcia „sad”, „ogród”, rozróżnia i nazywa niektóre owoce (jabłko, gruszka, śliwka), 

warzywa (marchewka, burak, cebula), zna nazwy drzew owocowych – jabłoń, grusza, śliwa 

 rozpoznaje niektóre owoce i warzywa na podst. dotyku, smaku, węchu 

 wie o konieczności mycia owoców i warzyw przed spożyciem 

 nazywa i pokazuje poszczególne części swojego ciała 

 zna narządy zmysłów i sposoby dbania o ich higienę 

 buduje poprawne, proste i zrozumiałe zdania 

 rozpoznaje i próbuje nazywać kolory podstawowe 

 tworzy, klasyfikuje zbiory przedmiotów ze względu na ich wspólne cechy: rodzaj, kolor 

 potrafi ustalić wielkość przedmiotów w stosunku do siebie 

 posługuje się liczebnikami głównymi: jeden, dwa 

 rozumie określenia położenia przedmiotów w przestrzeni 

 słucha krótkich utworów literackich: bajek, opowiadań, wierszy, inscenizacji oraz piosenek 

 bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych, rytmicznych, ze śpiewem, naśladowczych 

 próbuje śpiewać proste piosenki, ilustruje ich treść ruchem 

 rozstaje się z rodzicami bez lęku, stosuje zwroty grzecznościowe przy powitaniu i pożegnaniu 

 podejmuje próby wspólnych zabaw z rówieśnikami, dzieli się zabawkami z innymi dziećmi 

 w prawidłowy sposób korzysta z zabawek, zgodnie z ich przeznaczeniem 

 uczy się przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie 

 używa zwrotów grzecznościowych w sytuacji wymagającej przeproszenia 

 nie oddala się od grupy podczas spacerów i wycieczek, porusza się w parze 

 samodzielnie spożywa posiłki, posługuje się kubkiem, łyżką, łyżeczką i widelcem  

(nie koniecznie jeszcze z poprawnym ich chwytem) 

 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne, jest 

samodzielne w zakresie mycia rąk 

 próbuje samodzielnie zakładać niektóre ubrania: buty, czapkę 

 zdejmuje ubrania, buty, umieszcza je w wyznaczonym miejscu w szatni  

 dopasowuje kształty do otworów, dobiera w pary takie same obrazki 

 składa pocięte obrazki owoców, warzyw w całość według podanego wzoru 

 podejmuje próby rysowania, malowania farbami, lepienia z masy solnej, plasteliny 


