
Grupa I Żabki 
 

Zadania na wrzesień 

 

 

 
http://tulipanow.pl/?attachment_id=11110 

 

 

 

 



Witamy w naszym przedszkolu 

3.09 – 7.09.2018 

 
http://www.zsp.radwanice.pl/?p=8998 

 

Cele: 

 Oswoimy się z nowym otoczeniem za pomocą bajki 

terapeutycznej „Kiedy Franek był jeszcze Niuniusiem” 

 Poznamy zasady panujące w naszej grupie 

 Będziemy uczyć się odróżniać zachowania dobre od tych 

złych 

 Podzielimy się z dziećmi naszymi wspomnieniami z 

wakacji 

 Wykonamy pracę plastyczną „Wspomnienia znad morza” 

 Będziemy szeregować zabawki ze względu na ich rodzaj 

 Zbudujemy i przejdziemy przez tor przeszkód 

 

 

http://www.zsp.radwanice.pl/?p=8998


Moja grupa 

10.09-14.09.2018 

 

 
http://przedszkole11-gdynia.com.pl/spotkania-adaptacyjne,173,pl 

 

Cele: 

 W tym tygodniu będziemy aktywnie uczestniczyć w życiu 

grupy. 

 Utrwalimy imiona naszych kolegów. 

 Nauczymy się nazywać i ubierać poszczególne części 

garderoby. Nabędziemy coraz większej samodzielności. 

 Będziemy segregować zabawki ze względu na 

przynależność do ich grupy oraz ustalać ich położenie w 

przestrzeni stosując określenia: nad, pod, za, w środku, 

obok. 

 Będziemy uczestniczyć w teatrzyku pt. „Brzydkie 

kaczątko”. 



 Nauczymy się piosenki „Moje przedszkole”. 

  Wspólnie wykonamy prace plastyczną „Znaczek naszej 

grupy”. 

 

 

Moja droga do przedszkola 

17.09 – 21.09.2018 

 

 
https://pracownieorange.pl/inspiracje/pokaz/1180/konkurs-wiedzy-prewencyjnej---jestem-bezpieczny-2014 

 

Cele: 

 

 Poznamy zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę 

na podstawie opowiadania E. Stadtmuller „Pan Świetlik” 

 Spróbujemy zapamiętać numer alarmowy 112 

https://pracownieorange.pl/inspiracje/pokaz/1180/konkurs-wiedzy-prewencyjnej---jestem-bezpieczny-2014


 Poznamy figury geometryczne- trójkąt, kwadrat, koło- na 

podstawie znaków drogowych 

 Nauczymy się refrenu piosenki B. Forma „Na 

skrzyżowaniu” 

 Wykonamy godło Polski w ramach akcji „Pocztówka dla 

powstańca” 

Na skrzyżowaniu B. Forma 

 

I. Zielone światło,                            Ref.: Światła drogowe 

jak liść zielone,                                           znaki nam dają, 

teraz przejść mogę                                      światła drogowe 

na drugą stronę,                                         do nas mrugają, 

i trzymam mocno                                        i teraz głośno 

mamę za rękę,                                             powiem wam: 



nucąc wesoło                                             nigdy przez ulicę 

swoją piosenkę.                                         nie przechodzę sam! 

 

 

Idzie jesień...przez las, park. 

24.09 – 28.09.2018 

 

 
http://www.sp16.bialystok.pl/przedszkole/index.php/wydarzenia/241-konkurs-plastyczny-qczarujaca-jesienq  

 

Cele: 

 W tym tygodniu poznamy skarby jesieni, takie jak: 

kasztany, kolorowe liście, noski z klonu, jarzębinę, 

żołędzie, szyszki. 

http://www.sp16.bialystok.pl/przedszkole/index.php/wydarzenia/241-konkurs-plastyczny-qczarujaca-jesienq


 Przy dźwiękach muzyki i wspaniałej zabawy będziemy 

uczestniczyć w Przedszkolnym Powitaniu Jesieni. 

 Ze zgromadzonych skarbów stworzymy wspaniałego 

jesiennego Stworka Potworka. 

 Będziemy przeliczać skarby jesieni i tworzyć odpowiednie 

zbiory. 

 Oraz przy własnoręcznie wykonanych grzechotkach 

będziemy uczyć się piosenki pt. „Jesień”. 

 

W tym miesiącu wspaniałej zabawy nie będzie końca:) 

 

 
http://przedszkolekmp.przedszkolowo.pl/publikacja/79320/konkurs-plastyczny-barwy-jesieni  

 

http://przedszkolekmp.przedszkolowo.pl/publikacja/79320/konkurs-plastyczny-barwy-jesieni

