
                 GRUPA XIV   5-6 latki 

„Muchomorki” 

 

Wrzesień 2018 rok 
 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 1: 

 

„W przedszkolu” 

 
 

Termin realizacji: 03.09 – 07.09.2018 rok 

 

CELE OGÓLNE: 

 

 Nawiązanie serdecznego, bliskiego kontaktu z personelem i 

nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb. 

 Wspomaganie rozwoju wiedzy o samym sobie. 

 Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych. 

 Ustalenie umów dotyczących zachowania się w przedszkolu. 

 Udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych. 

 

 

 

 
http://przedszkolenr16.edupage.org/photos/icons/gif001.gif 

 

 

 

 

 

 

 



„Grzeczne słówka”   –      wiersz A. Galicy 

 

Dziękuję, przepraszam i proszę 

- trzy słówka za małe trzy grosze. 

I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna 

znają te słówka na pewno. 

 

To przecież niewiele kosztuje, 

gdy powiesz uprzejmie: dziękuję! 

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno 

- nawet, gdy jesteś królewną. 

 

Trzy słówka za małe trzy grosze 

- dziękuję, przepraszam i proszę. 

 

 

 

 
http://przedszkole17otwock.w.interia.pl/gwww/dziecip.gif 

 

 

 

 

 

 

 

„Znowu w przedszkolu”       –      piosenka słowa i muzyka J. Kucharczyk 

 

Gdy odejdzie słoneczne ciepłe lato 

i wakacje już skończą się, 

wrócą dzieci do przedszkola, 

bo w przedszkolu fajnie jest. 

 

 

Ref: W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło, 

         w naszym przedszkolu miło płynie czas.             2 razy 



         Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe, 

         więc tu z chęcią wraca każdy z nas. 

 

Poznajemy literki i cyferki 

i wierszyków uczymy się. 

I śpiewamy; i tańczymy, 

tu jest piękny każdy dzień. 

 

Ref: W naszym przedszkolu … 

 

Tutaj zawsze koledzy, koleżanki 

tak radośnie witają mnie. 

Co dzień świetnie się bawimy. 

Czy gdzieś będzie lepiej? Nie! 

 

Ref: W naszym … 

 

 

 

 
 

http://przedszkole17otwock.w.interia.pl/gwww/dziecip.gif 

 

 
Opracowała: Mariola Wachocka 

 

 



 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 2: 

„Moja grupa” 

Termin realizacji: 10.09-14.09.2018 r. 

CELE OGÓLNE: 

 Ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz 

rozumienie konieczności ich przestrzegania 

 Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych 

 Przedstawianie emocji za pomocą mowy ciała 

 Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni 

 Wzbogacanie wiadomości przyrodniczych 

 

 

 

http://klubodzieciarnia.pl/bal-okazji-dziecka/ 

 

 

 

 

 

http://klubodzieciarnia.pl/bal-okazji-dziecka/


 

„Krąg dziecięcych rąk” - (słowa i muzyka K. Gowik) 

 

1. Jak dobrze mieć przyjaciół krąg, 

Tak dużo innych dziecięcych rąk 

Przyjaciół co uśmiechnięci są, 

Tak dużo, tak dużo rąk… 

 

Ref.: Bo tak dobrze przyjaciół swych mieć 

I codziennie wesoło bawić się 

Szukać przygód i tam, w bajki wierzyć też, 

Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć. 

 

2. Samemu być to bardzo źle, 

Smutno i z łezką, więc nie, nie ,nie! 

Muzyka, śmiech i serca w krąg, 

Tak dużo, tak dużo rąk 

 

Ref. :Bo tak dobrze… 

 

3. Czy jesteś tu czy jesteś tam, 

Mając przyjaciół nie jesteś sam, 

Oni tu obok, tak blisko są, 

Tak dużo, tak dużo rąk… 

 

 
http://avasatare.com.pl/2018/05/09/dziendziecka/ 

 

http://avasatare.com.pl/2018/05/09/dziendziecka/


 

 

 

„Uprzejmy Krzyś” - wiersz M. Strękowskiej - Zaremby 

 

Krzyś rzekł uprzejmie „proszę” 

gdy zgubił ołówek Małgosi, 

„przepraszam” zaś powiedział, 

gdy dostał podarek od Zosi. 

Na powitanie dziadka 

„dziękuje” zawołał radośnie, 

kiedy chciał pójść do kina, 

„przepraszam” wykrzyknął donośnie 

Znał czarodziejskie słowa: proszę, przepraszam, dziękuję, 

Lecz czy na pewno wiedział, kiedy się je stosuje? 

 
 

 

 

 

 

 

http://porebaw.niedzwiedz.pl/pl/00022,news,00345,strona_startowa 

 

 

Opracowała: Magdalena Berłożecka 

 

http://porebaw.niedzwiedz.pl/pl/00022,news,00345,strona_startowa


 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY NR 3: 

 

„Moja droga do przedszkola” 

 
 

Termin realizacji: 17.09 – 21.09.2018 rok 

 

 

CELE OGÓLNE: 

 

 Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie 

przedszkola. 

 Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego. 

 Zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca. 

 Zapoznanie z rolą samochodów specjalistycznych. 

 Nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli w 

kontaktach indywidualnych i zespołowych. 

 

 
https://encrypted-

tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqtk6s1ryhH9F5I26Q17SGEAvF

wBswxHPJ0UGh2fslzU6RwXCT 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Przejście przez ulicę” - wiersz J. Koczanowskiej 

 

W dużym mieście wielki ruch, 

samochodów wiele, 

jeśli chcesz bezpiecznym być, 

musisz o tym wiedzieć: 

 

przez ulicę można przejść 

tylko w takim miejscu, 

gdzie mrugają światła dwa, 

pasy są na przejściu. 

 

To czerwone woła: STOP, 

stój i czekaj grzecznie. 

a zielone prosi: idź, 

możesz przejść bezpiecznie. 

 

Zapamiętaj jeszcze to: 

gdy po mieście chodzisz, 

musisz pod opieką być 

dorosłej osoby. 

 

 

 „Wesołe przedszkole” – piosenka, słowa i muzyka J. Kucharczyk 

 

Kiedy rano idę z mamą do przedszkola, 

przechodzimy przez ruchliwe skrzyżowanie. 

Samochody jadą szybko, każdy w swoja stronę –  

my stoimy i czekamy; aż światło będzie zielone. 

 

Ref: Zielone światło – możesz iść, 

        Czerwone światło – stój i czekaj! 

        Gdy zielone znów zabłyśnie, 

        Światło idź, nie zwlekaj! 

 

Na plecaku odblaskowe mam światełka  

i przechodzę przez ulicę tam, gdzie zebra. 

Mama albo tata mocno trzymają mnie za rękę,  

Bo wiem o tym, z dorosłymi na drodze zawsze bezpieczniej. 

 

Ref: Zielone … 

 



 
 

http://www.przedszkole84gdansk.pl/images/rysunek_dzieci_zabawa.jpg 
 

Opracowała: Mariola Wachocka 

 

 

 

 

KOMPLEKSOWY NR 4:      

Idzie jesień… przez las, park 

Termin realizacji: 24-28.09.2018 r. 

CELE OGÓLNE: 

 Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i 

przyporządkowanie ich do określonej pory roku 

 Przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt 

 Wdrażanie do uważnego oglądania przedstawień teatralnych 

 Rozwijanie umiejętności wokalnych 

 Poznanie wybranych grzybów- jadalnych i trujących 

 

 

 
 

 

http://www.przedszkole84gdansk.pl/images/rysunek_dzieci_zabawa.jpg


 
 

https://pl.depositphotos.com/79178642/stock-illustration-autumn.html 

 

 „Witamy panią Jesień” - wiersz B. Formy 

 

Idzie przez las pani Jesień, 

Psotny wiatr w worku niesie. 

Wypuścić go z worka trzeba,  

niech strąci liście z drzewa 

Witamy panią Jesień 

Liście wirują nad ziemią, 

Ich barwy się w słońcu mienią. 

Dzieci bardzo się cieszą, 

szybko do parku spieszą. 

Witamy panią Jesień, 

spadają kasztany, żołędzie, 

wkoło pełno ich wszędzie. 

Jesień dary przyniosła, 

piękna, bajkowa, radosna. 

Witamy panią Jesień. 

Lecz kiedy ma humor ponury, 

maluje deszczowe chmury.  

 

https://pl.depositphotos.com/79178642/stock-illustration-autumn.html


 

 
 

 
https://tr.depositphotos.com/51178997/stock-illustration-autumn.html 

 

 

 

„Kalosz” - autor Filip Maj 

1. Leży kalosz na ulicy, 

nic nie mówi nic nie krzyczy 

Leży słodko jak na plaży 

I o kroplach deszczu marzy 

 

Ref.: Deszcz pada deszcz i niech pada, jeśli chce 

Deszcz pada deszcz, nam to wcale nie przeszkadza 

Deszcz pada deszcz, my śmiejemy z deszczu się 

Deszcz pada deszcz, mokre rymy w strofy składa 

 

2.Leży kalosz przy kałuży 

Wypatruje kropli burzy 

Leży cicho nie narzeka 

Deszcz nadciąga już z daleka 

Ref.: Deszcz pada deszcz…
 

https://tr.depositphotos.com/51178997/stock-illustration-autumn.html


 
 

https://pl.depositphotos.com/79178598/stock-illustration-autumn.html 

 

Opracowała: Magdalena Berłożecka 

https://pl.depositphotos.com/79178598/stock-illustration-autumn.html

