
GRUPA X „PUCHATKI” 

Zadania realizowane we 

WRZEŚNIU 

 
Temat kompleksowy: To jestem ja. 

Termin realizacji: 01-04.09.2020r.  

 

 
https://raciborz.com.pl/wp-content/uploads/szkoly/szkoly_mini_ej4oajae_1_nasze_przedszkole_logo_dzieci.png  
Cele: 
 Przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu. 

 Określanie swoich zainteresowań  

 Rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych 

(złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie). 

 Wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny. 

 Określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor 

włosów. 

 Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich. 

 Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała.  

 Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie 

odpowiedniej liczby klocków itp.). 

 Wyodrębnianie sylab ze słów. 

 Analiza i synteza sylabowa nazw obrazków Nazywanie części ciała. 

 Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała. 

 Określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów 



Piosenka Czuję świat  (sł. i muz. K. Gowik). 

 

I. Codziennie widzę świat i słyszę, jak rośnie kwiat. 

Gdy pójdę w góry, poczuję, jak pachnie wiatr – mmmmm. 

I lody zjem ze trzy, i dotknę chłodnej mgły, 

bo WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ, SMAKUJĘ, DOTYKAM! 

 

Ref.: Moje oczy widzą świat w kolorach, barw chyba sto. 

Moje uszy słyszą to, co muszą i co chcą. 

A mój nosek wącha, wącha, wącha, w buźce czuję smak. 

A gdy dotknę czegoś tu i tam, to już wiem, 

jakie szczęście mam! 

 

II. Codziennie patrzę w krąg i słyszę, jak brzęczy bąk. 

A w kuchni pachną ciasteczka z maminych rąk – mmmmmm. 

Smak pyszny: mniam, mniam, mniam, już dłonie w ciastkach mam, 

bo WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ, SMAKUJĘ, DOTYKAM! 

 

Ref.: Moje oczy widzą świat w kolorach, barw chyba sto. 

Moje uszy słyszą to, co muszą i co chcą. 

A mój nosek wącha, wącha, wącha, w buźce czuję smak. 

A gdy dotknę czegoś tu i tam, to już wiem, jakie szczęście mam!  
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Temat kompleksowy: Moja grupa. 

Termin realizacji: 07-11.09.2020r.  
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Cele: 

 
 Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie 

zasadności ich przestrzegania. 

 Uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. integracyjnych, 

sportowych, teatralnych. 

 Umiejętne współdziałanie w parach, w grupach kilkuosobowych. 

 Rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, 

przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, 

tolerancja itp. 

 Określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby. 

 Wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby. 

 Stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w 

przestrzeni. 

 Określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor 

włosów. 

 Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich. 

 Rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała. 
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Wiersz B. Szelągowskiej Zasady przedszkolaka. 

 

Kto chce pani coś powiedzieć, 

zaśpiewać piosenkę, 

wie, że najpierw w górę 

trzeba unieść rękę. 

Czarodziejskie słowa: 

„proszę, przepraszam, dziękuję”, 

mówimy jak najczęściej! 

To nic nie kosztuje. 

Tak jak co dzień – po zabawie 

trzeba sprzątnąć salę. 

Poustawiać na swych miejscach 

misie, klocki, lale… 

Choć na dworze jest pochmurno, 

dzieci dobrze o tym wiedzą, 

że od razu jest przyjemniej, 

gdy miłego coś powiedzą. 
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Temat kompleksowy: Moja droga do przedszkola. 

Termin realizacji: 14-18.09.2020r.  
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Cele: 

 
 Zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić 

zagrożenie. 

 Poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112. 

 Poznawanie zasad ruchu drogowego. 

 Poznawanie wybranych znaków drogowych. 

 Wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, 

cyfr 

 Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk. 

 Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 

 Rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: 

koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych 

cech. 

 

 

 

 

 

 



Piosenka Ruch uliczny (sł. i muz. J. Kucharczyk). 

 

I. Kiedy rano idę z mamą do przedszkola, 

przechodzimy przez ruchliwe skrzyżowanie. 

Samochody jadą szybko, każdy w swoją stronę – 

my stoimy i czekamy, aż światło będzie zielone. 

 

Ref.: Zielone światło – możesz iść, 

czerwone światło – stój i czekaj! 

Gdy zielone znów zabłyśnie, 

śmiało idź, nie zwlekaj! 

 

II. Na plecaku odblaskowe mam światełka 

i przechodzę przez ulicę tam, gdzie zebra. 

Mama albo tata mocno trzyma mnie za rękę, 

bo wiem o tym: z dorosłymi na drodze zawsze bezpieczniej. 

 

Ref.: Zielone światło – możesz iść, 

czerwone światło – stój i czekaj! 

Gdy zielone znów zabłyśnie, 

śmiało idź, nie zwlekaj! 
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Temat kompleksowy: Idzie jesień… przez las, park. 

Termin realizacji: 21-25.09.2020r.  
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Cele: 

 
 Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, 

w różnych miejscach i w różnym czasie 

 Nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych. 

 Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach. 

 Poznawanie ogólnej budowy drzewa (pień, korzenie, korona). 

 Wykorzystanie owoców drzew we wszystkich możliwych 

formach działalności, w tym działalności technicznej. 

 Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych 

(borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor 

czerwony, muchomor sromotnikowy itp.). 

 Przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, 

graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów 

 Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach 

zastępczych (np. na palcach). 
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Wiersza H. Zdzitowieckiej Gdzie jesteś, jesieni? 

 
– Gdzie ty jesteś, jesieni? 

– Tu jestem… 

W suchych liściach lecących 

z szelestem, 

w barwnych liściach, czerwonych 

i złotych, 

co na ziemię się kładą 

pokotem. 

Z dębu strząsam dojrzałe 

żołędzie, 

babim latem przystrajam gałęzie, 

ptakom wskażę bezpieczne 

dróg szlaki, 

jeże do snu utulę 

pod krzakiem. 

Mgły wieczorem nad wodą 

rozłożę 

i przed zimą odejdę 

za morze. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Opracowały: 

Monika Belka 

Marta Gołyś 


