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Leśne skrzaty 
Tematy kompleksowe Czas realizacji 

1. Pobawmy się ze sobą. 01-09.09.2022 

2. W naszym przedszkolu. 12-16.09.2022 

3. Jesteśmy podobni, jesteśmy 

różni. 

19-23.09.2022 

4. Bezpieczni na drodze. 26-30.09.2022 
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Pobawmy się ze sobą. 

01-09.09.2022 

 

Cele: 

 Doskonalenie wypowiedzi na określony temat; 

 Umiejętne oczekiwanie na swoją kolej podczas wypowiedzi; 

 Kształtowanie umiejętności wypowiedzi całym zdaniem; 

 Słuchanie ze zrozumieniem; 

 Kształtowanie umiejętności zadawania pytań; 

 Nawiązywanie i doskonalenie relacji rówieśniczych; 

 Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała; 

 Rozwijanie sprawności małej motoryki podczas wykonywania 

pracy plastycznej; 

 Ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych. 

 

Jeżeli Ci wesoło 

Marta Bogdanowicz 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 

uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe. 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się, 

to podnieść brwi do góry i dotknij czoło swe. 

 

 Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się 

 to otwórz teraz usta i zamknij oczy swe. 

Jeżeli Ci wesoło i dobrze bawisz się 

 to pokaż najpierw język, a potem zęby swe. 
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W naszym przedszkolu. 

12-16.09.2022 

 

Cele: 

 Rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących 

w przedszkolu; 

 Rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w 

przedszkolu; 

 Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania; 

 Rozwijanie sprawności ruchowej; 

 Ilustrowanie piosenki ruchem; 

 Integracja w grupie; 

 Poszerzanie wiedzy o zasadach utrzymania higieny; 

 Podawanie nazw kolorów; 

 Rozwijanie umiejętności muzycznych; 

 Ilustrowanie ruchem utworu. 

 

 

Karuzela 

Tradycyjna 

Chłopcy dziewczęta, dalej spieszmy się. 

 

Karuzela czeka, wzywa nas z daleka. 

 Starsi już poszli a młodsi jeszcze nie. 

 

 Hej hopsa są Jak ona szybko mknie. 

Hej dalej, dalej do zabawy spieszmy się. 
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Jesteśmy podobni, jesteśmy różni. 

19-23.09.2022 

 

Cele: 

 Kulturalne witanie się ze sobą w grupie rówieśniczej; 

 Kulturalne witanie się z dorosłymi; 

 Doskonalenie umiejętności proszenia o pomoc; 

 Rozwijanie współpracy w małych grupach; 

 Kształtowanie umiejętności analizy sylabowej; 

 Rozwijanie empatii w stosunku do innych; 

 Rozwijanie umiejętności swobodnego przeliczania; 

 Rozwijanie koordynacji ruchowo – słuchowej; 

 Doskonalenie samodzielności. 

 

Lustro 

A Kornacka 

Dobieramy się parami,Witamy się oklaskami. 

Pocieramy się noskami I stykamy się łokciami. 

Chwytamy ręce kolegi,Trenujemy razem biegi. 

 

A teraz wszyscy kucamy. I swoje ręce puszczamy. 

A na podłodze parami. Stopami się spotykamy. 

I za ręce się chwytamy. Delikatnie się bujamy. 

 

Teraz wstajemy parami, Jesteśmy swymi lustrami. 

Jeden z nas ruch pokazuje drugi go naśladuje. 
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Bezpieczni na drodze. 

26-30.09.2022 

 

Cele: 

 Poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze; 

 Rozwijanie sprawności ruchowej; 

 Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia; 

 Poznawanie zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia 

przez jezdnię; 

 Rozwijanie słuchu fonemowego; 

 Rozwijanie zmysłów; 

 Poznawanie wybranych znaków ostrzegawczych; 

 Rozwijanie umiejętności klasyfikacji; 

 Doskonalenie umiejętności nazywania figur geometrycznych; 

 Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia. 

 
Pociąg 

A Kornacka 

Ustawiamy się gęsiego. Łapiemy jeden drugiego 

Wołamy głośno: uuuu I pociąg rusza: ciuch… 

Światło zielone! Idziemy… Światło czerwone! Stajemy… 

Zielone…. Czerwone…. Zielone…. Czerwone…. 

Zielone…. Czerwone…. 

Wszyscy tworzymy stonogę. I dalej ruszamy w drogę 

Jeden krok do przodu. I stajemy znowu… 

A teraz, stojąc gęsiego Łapiemy jeden drugiego 

I razem siadamy. Sąsiada puszczamy, Sąsiada puszczamy. 
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