
 

Czego nauczymy się we  wrześniu
 

 

 

 

 

Tematy tygodniowe 

1. W przedszkolu  

2. Wakacyjne wspomnienia 

3. Jestem bezpieczna, jestem bezpieczny 

4. Dbam o siebie i o środowisko 

 

W tym miesiącu: 

 Poznamy pomieszczenia znajdujące się w naszym 

przedszkolu: sala przedszkolna, szatnia, łazienka, 

kuchnia, plac zabaw 

 Ustalimy grupowe zasady „Kodeks naszej grupy” 

 Poznamy nowych kolegów, koleżanki, którzy będą 

w naszej grupie 

 Porozmawiamy o podobieństwach i różnicach 

pomiędzy dziećmi w grupie 

  Będziemy dokonywali  analizy i syntezy sylabowej 

nazw przedmiotów 

 Przypomnimy zasady bezpieczeństwa i zgodnej 

zabawy w Sali oraz na świeżym powietrzu 



 Wskażemy i nazwiemy kierunki w przestrzeni: do 

przodu, do tyłu, w prawo, w lewo z perspektywy 

własnej i drugiej osoby 

 Będziemy odczytywali globalnie (całościowo) 

wyrazy 

 Narysujemy linie faliste, skośne, owalne 

samodzielnie oraz po śladzie 

 Porozmawiamy o wakacyjnych wspomnieniach 

 Poznamy słowa i melodię piosenki pt. „Pamiątki 

 z wakacji 

 Stworzymy kącik wspomnień z wakacji 

 Będziemy wskazywali na mapie Polski: góry, 

morze, jeziora oraz stolicę Polski 

 Wykonamy pracę plastyczną związaną z 

wspomnieniami z wakacji 

 Porozmawiamy o różnych pojazdach, samodzielnie 

wyszukamy informacji na ich temat 

 Będziemy przeliczali w zakresie 10 

 Poznamy cyfrę 0 

 Napiszemy samodzielnie oraz po śladzie cyfrę 0 

 Poznamy niektóre znaki drogowe 

 Przypomnimy zasady bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym 

 Wypowiemy się na temat emocji i postaw 

 Wysłuchamy baśni „O królewnie Śnieżce i siedmiu 

krasnoludkach 



 Porozmawiamy o tym jak należy się zachować 

podczas kontaktu z nieznajomymi osobami 

 Dokonamy analizy i syntezy głoskowej słów o 

prostej budowie fonetycznej 

 Utrwalimy znajomość numerów alarmowych, 

adresu zamieszkania oraz adresu przedszkola 

 Skonstruujemy makietę pojazdów służb 

ratunkowych z dostępnych materiałów 

 Poznamy literę O – małą i wielką, drukowaną i 

pisaną. 

 Zaznaczymy miejsce litery o w wyrazach 

 Napiszemy literę o po śladzie oraz samodzielnie 

 Nazwiemy oraz wskażemy odpowiednie części ciała 

 Porozmawiamy o higienie swojego ciała 

 Poznamy cyfrę 1 

 Utrwalimy kształt cyfry 1 na różnych fakturach 

 Napiszemy cyfrę 1 po śladzie i samodzielnie 

 Wykleimy cyfrę 1 różnymi materiałami 

 Nauczymy się piosenki pt. „Moja planeta” 

 

 

 

 

 

 

 



„Moja planeta” piosenka 

 

I. Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi  

Moja planeta nie ma ceny  

Moja planeta jest rano niewyspana  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.  

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi  

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić  

SOS - ratujmy siebie sami  

SOS - do siebie wysyłamy  

 

II. Moja planeta nie spadła tu z księżyca  

Moja planeta to tajemnica  

Moja planeta raz zimna raz przegrzana  

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.  

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi  

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić  

SOS - ratujmy siebie sami  

SOS - do siebie wysyłamy  

 

III. Moja planeta miłości się nie boi  

Moja planeta broń rozbroi  

Moja planeta zna dobre obyczaje  

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje  

 

Ref. SOS - to Ziemia woła ludzi...  

(SOS! SOS! SOS!) 

Tak to prawda  

Ziemia była cierpliwa 

Ale teraz musi 

Teraz musi być żywa  

 



 

 

 

 

 

„ W przedszkolu jak w domu „ – wiersz 

 

Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci, 

idą z rodzicami do przedszkola dzieci. 

W przedszkolu zabawek i książek bez liku. 

Każdy ma tam miejsce przy małym stoliku. 

Razem z naszą panią pilnie się uczymy 

Gdy czas na zabawę chętnie się bawimy.  

Powiem wam coś jeszcze! nie mówcie nikomu, 

że my się czujemy w przedszkolu jak w domu 

 

 

 

 

 

 


