
 

 

Tematyka: 

1. Ja i ty to my 

2. Spotkanie z latawcem 

3. Pożegnanie lata 

4.  Tajemnice Ziemi 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
We wrześniu: 

 Przypomnimy imiona koleżanek i kolegów. Serdecznie powitamy nowe koleżanki 

i nowych kolegów 

 Będziemy obserwować wrześniową pogodę, poznamy dźwięki początku jesieni (szum 

wiatru, deszczu, liści) 

 Poszerzymy doświadczenia plastyczne poprzez malowanie tłustymi pastelami 

 Będziemy kształtować nawyki prozdrowotne, myć ręce przed jedzeniem, przed 

czynnościami kulinarnymi 

 Będziemy współdziałać z kolegami w grupie, uważnie słuchać ich wypowiedzi 

 „Latawce naszych sukcesów”- tworzenie grupowego systemu motywacyjnego 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych, podczas działań 

konstrukcyjnych oraz badawczych  

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Będziemy utrwalać „magiczne słowa”- proszę, dziękuję, przepraszam 

 Poznamy nazwy obszarów Polski, gdzie byliśmy na wakacjach: Morze Bałtyckie, góry 

Tatry, jeziora na Mazurach  

 Zorganizujemy album wakacyjnych fotografii 

 Poznamy litery: „O, o”, „A, a”, „T, t” 

 Będziemy kontynuować zasady dobrego funkcjonowania w grupie. Będziemy bawić się 

w zgodzie. „Nasz kodeks”- burz mózgów 

 Poznamy określenie „tolerancja”, „zaufanie” 

 Będziemy rozwijać przyczynowo – skutkowe myślenie poprzez układanie historyjek  

 Poćwiczymy podział prostych wyrazów na sylaby 

 Będziemy klasyfikować przedmioty wg cech jakościowych: przeznaczenia, wielkości, 

kształtu, koloru. Policzymy do 10 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Przypomnimy obowiązki dyżurnego – rozdawanie sztućców i talerzy do posiłków. 

Utrwalimy strony (lewa, prawa), po których kładziemy łyżki, widelce oraz noże 

 Poćwiczymy i pobawimy się z użyciem przyborów do integracji sensorycznej 

 



 

 

Wysłuchamy wiersza Czesława Janczarskiego: 

 

 

Latawiec 

 
 

Wznosi się latawiec 

nad polem, nad drogą. 

Wije się, szeleści 

papierowy ogon. 

Wyżej, jeszcze wyżej! 

Już jest nad topolą. 

To już nie latawiec, a prawie samolot. 

Ach, gdybym miał w ręku 

trochę dłuższy sznurek, 

pewnie mój latawiec 

wzbiłby się pod chmurę! 

 

Może by ogonem 

o księżyc zahaczył, 

gwiazdom w srebrne oczy 

może by popatrzył? 

Leci mój latawiec 

w błękitnej przestrzeni 

jak kosmiczny pojazd, 

co wystrzelił z ziemi. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nauczymy się piosenki: 

 

 

 „Ziemia – planeta cała”  
 

 

 

Na niej ja i ty mieszkamy, 

i chodzimy i biegamy. 

Warto także zapamiętać, 

że mieszkają tu zwierzęta. 

Złote w ziemi rośnie zboże; 

ziemię grabi się i orze. 

 

Ref. Ziemia – łąka zielona, 

ziemia – to piasek w dłoniach, 

ziemia – to glina i skała, 

ziemia – planeta cała. 

 

Na wycieczkę samolotem 

lecisz z mamą, tatą, bratem. 

A gdy wylecicie w chmury 

widać wyspy, morze, góry. 

Choć krajobraz wciąż się zmienia, 

to jest nadal ziemia, ziemia! 

 

Ref. Ziemia… 

 

 

 


