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                                                Wrzesień 2021 

 
Temat kompleksowy: "W przedszkolu" 

                                         01-10.IX.2021 

 

Planowane działania: 
• zapoznanie z nową salą, szatnią, łazienką; 

• przypomnienie zasad panujących w przedszkolu i w grupie; 

• zachęcanie do zgodnej zabawy podczas układania puzzli i różnych 

zabaw; 

• rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia; 

• rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności 

liczenia; 

• rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie 

poczucia rytmu; 

• doskonalenie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnego 

współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw; 

• rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnej, motywowanie do 

samodzielnego wykonywania prac. 

 

 

 

 

 

 

Wiersz I. Jabłońskiej - Gabrysiak, pt.”Do przedszkola idę sam” 



Do przedszkola idę sam, 

bo pięć lat już właśnie mam. 

Mama mi buziaka da, 

tata powie: "Cześć, hej, pa!" 

Dziś tu poznam, kto to wie: 

Anię, 

może cyfry dwie? 

Będę śmiać się cały dzień 

i z humorem zupę zjem.                                 https://p1nsarzyna.edupage.org/text3/ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Piosenka pt.”Falbanki” 

(sł. i muz. M. Z. Tomaszewska) 

Falbankowe łuski ryby 

albo smoka, co na niby 

w falbankowych chmurach leci 

i pozdrawia wszystkie dzieci. 

Ref.: Smoki są w bajkach, 

 w książkach mieszkają 

 i na ogonach 

 falbanki mają.                    https://pl.freepik.com/premium-wektory/sprytny-smok-rysunek_7114956.htm 
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                                               Wrzesień  2021 

 
Temat kompleksowy: "Nasze przedszkole" 

                                           13-17.IX.2021 

 

Planowane działania: 
• motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, 

zabawach); 

• rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i 

przeliczania przedmiotów; 

• poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się 

językiem angielskim; 

• rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej; 

• odkrywanie własnych możliwości twórczych, poszerzanie 

doświadczeń plastycznych, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych 

ruchów rąk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersz K. Karamuz, pt.”Mały smok pije sok” 
Pewien mały smok 

pije smaczny sok. 

Mlaska, cmoka, pomrukuje, 

tak smokowi sok smakuje. 

Marchewkowy sok. 
                                                                                  https://zdrowie.tvn.pl/a/sok-marchwiowy-wlasciwosci-prozdrowotne-jak-zrobic-sok-marchwiowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WierszM. Platy pt.”Pajacyk” 
Hop – rączki w górę, 

Hop – rączki w dół. 

Co to za dziwny skaczący stwór? 

Jest koło, kwadrat, 

prostokąt śliczny. 

To nasz pajacyk geometryczny. 

Głowa okrągła jest jak piłeczka, 

A na tej głowie trójkątna czapeczka. 

Kwadrat to brzuszek, 

Oczy i nosek są krąglutkie jak groszek. 

Nogi pajaca – prostokąciki, 

Na nich z kwadratów małe buciki. 

Figur przeróżnych ułóż kilka 

I już jest pajacyk, co skacze jak piłka. http://przedszkole1wegrow.pl/praca-zdalna-geometryczny-pajacyk,819,pl 
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                                               Wrzesień 2021 

 
Temat kompleksowy: "Jesteśmy bezpieczni" 

                                            20-24.IX.2021 

 

 

 

Planowane działania: 
• zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach; 

• poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych; 

• budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody; 

• doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego 

myślenia; 

• kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu 

muzycznego; 

• doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego 

wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń; 

• przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersz A. Maćkowiaka, pt.”Okulary” 

Dwa kółeczka blisko siebie, 

kreseczka je łączy. 

Szkła gotowe, lecz rysunek 

jeszcze się nie kończy. 

Okulary spaśc nie mogą, 

muszą być na nosie. 

Zauszniki jeszcze dodaj, 

bardzo o to proszę.                                           https://lulany.pl/disney-marvel-spiderman-okulary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka, pt.”Płotek” 

(sł. i muz. M. Z. Tomaszewska) 
Przy naszym przedszkolu 

jest płot kolorowy, 

a każda sztachetka 

ma kolor tęczowy. 

Czasami na płotku 

pojawia się Psotek. 

I jest jak w piosence 

"Wlazł kotek na płotek".                             http://kronika.2lokrosno.strefa.pl/zaczek_olga/kotek/kotek.html 
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                                               Wrzesień 2021 

 
Temat kompleksowy: "Pomocna dłoń" 

                                      27.IX-01.X.2021 

 

 

 

Planowane działania: 
• kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych; 

• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania 

wniosków; 

• prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń; 

• kształtowanie poczucia jedności, budowanie atmosfery życzliwości i 

otwartości; 

• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej; 

• poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiersz M. Przewoźniaka, pt.”Jak wezwać pomoc? Przecież wiadomo!” 

Kciuk zaczyna. Ma najprościej. 

Adres z nazwą miejscowości. 

Wskazujący wie niemało: 

Co się tu dokładnie stało? 

Środkowy przygotowany: 

Policzył poszkodowanych. 

Serdeczniy szybko wymieni, 

W jakim stanie są skrzywdzeni. 

Mały – telefon i nazwisko. 

I to wszystko. Pomoc blisko! 

Spisałeś się doskonale. 

Już tu pędzą na sygnale.                       https://sp1puszczykowo.pl/szkolny-klub-wolontariatu-otwarta-dlon.html 

 

 

 

 

 

Wiersz G. Wasilewicz , pt.”Niegrzeczny Zdziś” 
Postanowił mały Zdziś 

być niegrzecznym dziś. 

Stoi na krawędzi chodnika 

i język wytyka. 

Chowa języczek, gdy idzie pani, 

lecz pokazuje go małej Ani. 

Chowa, gdy widzi wujka Franka, 

ale wytyka język do Janka. 

Znów się rozgląda - 

idzie pies Bruno. 

Zdziś gwiżdże, 

już chce język wysunąć. 

Pies warknął głośno na Zdzisia: 

"Dość tego zachowania na dzisiaj". 

I długi język wytknął Zdzisiowi, 

mówiąc; "Wytknięty język wcale nie zdobi". 
                                          https://www.canstockphoto.pl/wtykaj%C4%85c-ch%C5%82opiec-j%C4%99zyk-rysunek-poza-53899075.html 


