
GRUPA XIII 

WESOŁE NUTKI 

WRZESIEŃ 

 

http://www.wesolenutki.net/ 

 

1. Wracamy do przedszkola 02.09.2019-06.09.2019 r. 
 

2. Wakacyjne wspomnienia 09.09.2019-13.09.2019 r. 
 

3. Jesteśmy bezpieczni 16.09.2019-20.09.2019 r. 
 

4. Dbam o siebie i o środowisko 23.09.2019-27.09.2019r. 

 

 

http://www.wesolenutki.net/


 

Temat kompleksowy: Wracamy do przedszkola 

                                02.09.2019-06.09.2019 r. 

 

Cele: 

 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie 

 wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej 

 poszerzanie słownika 

 doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat 

 wdrażanie do formułowania i przestrzegania zasad grupowych 

 doskonalenie umiejętności logicznego myślenia 

 rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowań 

 doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej 

 doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej 

 

 

http://przedszkole148wroclaw.blogspot.com/2013/09/witamy-po-wakacjach.html 

 

 

http://przedszkole148wroclaw.blogspot.com/2013/09/witamy-po-wakacjach.html


 

Przedszkole drugi dom 

Krystyna Bożek-Gowik 

 

Gdy dzień wstaje i wita świat, 

ranną porą wstaje i ja. 

Mama pomaga ubierać się, 

do przedszkola prowadzi mnie                     
 

Ref: Ja chodzę tam co dzień, 

        obiadek dobry jem, 

        a po spacerze w sali 

        wesoło bawię się. 

       Kolegów dobrych mam, 

       nie jestem nigdy sam, 

       przedszkole domem drugim jest 
 

Czasem rano trudno mi wstać,                                            http://pod-kasztanami.swarzedz.pl/1735/ 

chciałoby się leżeć i spać 

Lecz na mnie auto czeka i miś, 

W co będziemy bawić się dziś? 
 

Ref: Ja chodzę tam co dzień... 
 

Zamiast mamy Panią tu mam, 

bardzo dużo wierszyków znam. 

Śpiewam i tańczę, wesoło mi 

i tak płyną przedszkolne dni. 

Ref: Ja chodzę tam co dzień... 

 

 

 

 
                          

http://www.przedszkolaki.swiata.pl/index.php?z=4699 

 



Temat kompleksowy: Wakacyjne wspomnienia 

                                09.09.2019-13.09.2019 r. 

 

Cele: 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek 

przywiezionych z wakacji 

 rozwijanie umiejętności matematycznych 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzenia wakacji 

 utrwalanie sformułowań: blisko/daleko/dalej/bliżej 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą 

 doskonale umiejętności wypowiadani się na temat zalet i korzyści płynących z 

wykorzystania różnych środków transportu 

 Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. 

 

 

 

 

 

 

://przedszkouczek.pl/2019/08/26/wakacyjne-wspomnienia/ 

 

 



Kropelka złotych marzeń 

Andrzej Marek Grabowski 

1. Kiedy już trzeba będzie powiedzieć ,,cześć", 

kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz, 

co ci dać, przyjacielu mych słonecznych dni, 

żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil? 

 

Ref. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży, 

słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. 

Bursztynek, bursztynek, położę ci na dłoni, 

gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. 

 

2. Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć, 

kiedy znów powiesz do mnie po prostu ,,cześć", 

może nawet nie poznam przez chwilę cię, 

ale ty wtedy prędko pokażesz ten... 

 

Ref. Bursztynek, bursztynek, znalazłaś go na plaży, 

słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. 

Bursztynek, bursztynek, położę go na dłoni, 

gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxOSF8IDYTo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxOSF8IDYTo


 

 

Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni 

                              16.09.2019-20.09.2019 r. 

 

Cele: 

 doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat 

miejsca swojego zamieszkania 

 utrwalanie zasad przechodzenia przez jezdnię 

 doskonalenie sprawności manualnej 

 doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z 

urządzeniami 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi 

 doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych 

 wdrażanie dzieci do dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych 

 zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu 

 rozwijanie logicznego myślenia 

https://przedszkouczek.pl/2019/09/02/jestesmy-bezpieczni/ 

https://przedszkouczek.pl/2019/09/02/jestesmy-bezpieczni/


 

Światła drogowe 

Centrum Uśmiechu 

Czerwone na górze, zielone na dole 

To dla dzieci najważniejsze - światła drogowe x2 

 

Gdy zielone jak ogórek światło świeci się 

Bezpiecznie przez ulicę można przejść 

Gdy zapali się czerwone, jak czerwony pomidorek 

Trzeba czekać, tu nie wolno spieszyć się! 

 

Czerwone na górze, zielone na dole 

To dla dzieci najważniejsze - światła drogowe... 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3pAqiMqe7yA 

 

 

 



Temat kompleksowy: Dbam o siebie i o środowisko                                       

                            23.09.2019-27.09.2019r. 

 

Cele: 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji 

przez nich pełnionych 

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i 

ich funkcji 

 rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów 

 wprowadzanie litery „O” na podstawie wyrazu „oko” 

 budowanie świadomości dzieci na temat higieny 

 doskonalenie sprawności ruchowej 

 budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia 

środowiska 

 

https://www.smartwash.pl/sposob_uzycia/ 

 

 

https://www.smartwash.pl/sposob_uzycia/


 

Duszki, duszki 

Dorota Gellner 

1. Żyją w lesie małe duszki, 

które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki 

i do pracy zapał wielki. 

 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 

wstają co dzień bardzo wcześnie 

i ziewając raz po raz 

zaczynają sprzątać las. 

 

2. Piorą liście, myją szyszki, 

aż dokoła wszystko błyszczy. 

Muchomorom piorą groszki, 

bo te duszki to czyścioszki. 

 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

 

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 

zaraz duszek za nim leci. 

Zaraz siada mu na ręce, 

grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.papiernia-sklep.pl/Duchy-i-duszki-ozdoby-z-tekturki-11-szt-p417 

Opracowała: Anna Sokołowska 

https://www.papiernia-sklep.pl/Duchy-i-duszki-ozdoby-z-tekturki-11-szt-p417

