
 

 

Tematyka: 
 

1. W przedszkolu 

2. Wakacyjne wspomnienia 

3. Jesteśmy bezpieczni 

4. Dbam o siebie i o środowisko 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
We wrześniu: 

 Poznamy imiona dzieci z naszej grupy i poznamy nowych kolegów 

 Nawiążemy wzajemne kontakty 

 Poznamy pomieszczenia przedszkola i zwrócimy uwagę, jak należy się poruszać po 

przedszkolu, jaką role odgrywają w życiu przedszkola te pomieszczenia 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych 

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Poznamy zasady dobrego funkcjonowania w grupie. Będziemy bawić się w zgodzie, 

dzielić zabawkami, czekać na swoją kolej 

 Będziemy używać słów: dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję, proszę 

 Poznamy prawidłowe i kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków 

 Skupimy uwagę podczas słuchania opowiadań i wierszy 

 Będziemy odczytywać symbole rysunkowe – znaczki rozpoznawcze 

 Wypowiemy się na temat spędzonych wakacji. Uświadomimy sobie różnorodności miejsc 

spędzania wakacji. Obejrzymy mapę Polski 

 Przygotujemy kącik tematyczny – pamiątki i zdjęcia wakacyjne 

 Zwrócimy uwagę, komu możemy podawać swój adres i w jakiej sytuacji 

 Poznamy podstawowe zasady poruszania się pieszego, zachowania bezpieczeństwa na 

drodze, placu zabaw, w kontaktach z nieznajomymi i zwierzętami 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Będziemy grupować przedmioty – pary funkcyjne, kształtować orientację w schemacie 

własnego ciała 

 Będziemy doskonalić czynności samoobsługowe związane z higieną, dbanie o swoje 

ciało, mycie rąk, dbanie o porządek w sali 

 Rozpoznamy i nazwiemy własne uczucia. Będziemy okazywać serdeczność w kontaktach 

z innymi 

 Poćwiczymy i pobawimy się na sali integracji sensorycznej 



 

 

 

Wysłuchamy wiersza: 

 

 

Sówka - wizytówka 

 

 

 

Ten domek nieduży to moje przedszkole. 

A w nim, na krzesełkach co stoją przy stole, 

i w szatni na szafkach, 

i tam, gdzie wieszaczki 

są znaczki – obrazki. 

A w nich zwierzaczki! 

Są też samochody, słoneczko i kwiatek, 

samolot i gwiazdka, jabłuszko pękate. 

 

 

Mój wieszak jest z sówką. 

Tam, gdzie ją zobaczę, 

mam miejsce dla siebie. 

Bo to jest MÓJ ZNACZEK! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nauczymy się piosenki: 

„Plac zabaw” 
 

              I.  Już w oczach radość, bo słońce świeci 

                            na spacer pora iść, 

                            Na placu zabaw jest dużo dzieci, 

                            bawić się chodźmy dziś! 

 

            Ref. Plac zabaw, plac zabaw 

                    tu z kolegami poznasz zabaw sto. 

                    Plac zabaw, plac zabaw 

                    w słoneczne dni odwiedzasz go! 

 

 

                II. Są tu drabinki i karuzela, 

                        każdy się kręcić chce! 

                        Zaś w piaskownicy z mokrego piasku 

                        babki zrobimy dwie. 

              Ref. 

 

                  III. Miło jest huśtać się na huśtawce, 

                         Wszyscy lubimy to, że hej. 

                         Możemy puszczać barwne latawce, 

                         Wietrzyku dla nich wiej! 

 

              Ref. 

 

                    IV. Ciekawi świata zawsze jesteśmy 

                                   uczyć się każdy chce. 

                                   Bawić się świetnie na placu zabaw 

                                   możemy całe dnie! 

 


