
Opracowała: Joanna Ogrodnik 

 

https://pixabay.com/images/id-1586150/ 

      

Temat kompleksowy: "Poznajmy się” (1-9.IX.2022) 

 

Planowane działania: 
• poznanie zasobów witania się z różnymi osobami; 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 

• poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu; 

• nawiązywanie relacji rówieśniczych; 

• utrwalenie nazw i kształtów niektórych figur geometrycznych; 

• formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu; 

• rozwijanie umiejętności pomocy innym; 

• kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej. 

 

Wiersz Natalii Usenko pt.: „Opowiastka” 
  

Zbłądziły raz w lesie dwie słodkie dziewczynki  

i wpadły wprost w łapy 

żarłocznej olbrzymki. 

 

Olbrzymka kolacji akurat szukała. 

-Dwie słodkie dziewczynki  

To zdobycz wspaniała. 

Już paszczę otwarła, 

by wrzucić je w przełyk, 

gdy nagle dziewczynki uroczo dygnęły. 
 

 

https://pixabay.com/images/id-3078326/ 
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-Dzień dobry! Dzień dobry! 

-Czy nie przeszkadzamy? 

-Czy mogłaby pani nas zabrać do mamy? 

-Będziemy tak wdzięczne… 

-Jest pani tak miła… 

Olbrzymka pobladła i … prośbę spełniła. 

A morał jest prostszy niż dwa razy cztery: 

Gdy spotkasz potwora, 

Miej dobre maniery! 

 

 

 

 
Opracowała: Joanna Ogrodnik 
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Temat kompleksowy: „W naszym przedszkolu” (12-16.IX.2022) 

 

Planowane działania: 
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 

• układanie planu dnia; 

• poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie; 

• poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu; 

• nawiązywanie relacji rówieśniczych; 

• utrwalenie nazw i kształtów niektórych figur geometrycznych; 

• formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu; 

• rozwijanie umiejętności pomocy innym; 

• kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej. 
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Wiersz Jana Brzechwy pt.: „Mucha” 
  

Z kąpieli każdy korzysta, 

A mucha chciała być czysta. 

W niedzielę kąpała się w smole, 

A w poniedziałek w rosole,     

We wtorek - w czerwonym winie, 

A znowu w środę - w czerninie, 

A potem w czwartek - w bigosie, 

A w piątek - w tatarskim sosie, 

W sobotę - w soku z moreli… 

Co miała z takich kąpieli? 

 

Co miała? Zmartwienie miała, 

Bo z brudu lepi się cała, 

A na myśl jej nie przychodzi, 

Żeby wykąpać się w wodzie.       https://pixabay.com/images/id-155460/ 

 

 

 

 
 

Piosenka pt.: „Jesienne grzybobranie” (sł. J. Urszula Piotrowska 

muz. Dariusz Kabaciński) 

 

1. Już za oknem złota jesień,  

Babie lato lasem niesie. 

Ptaki odleciały już 

I na polach nie ma zbóż. 

W sadach dojrzewają jabłka, 

Pszczoły już nie brzęczą w kwiatkach. 

Dzień jest krótszy, dłuższa noc, 

No a w lasach grzybków moc. 

 

REF: To jesienne grzybobranie, 

Kilka grzybków na śniadanie, 

A do barszczu grzybki dwa. 

Ile dzisiaj smacznych grzybków zbiorę ja?                https://pixabay.com/images/id-4571556/ 

To jesienne grzybobranie, 

Kilka kurek na polanie, 

A za sosną kanie trzy. 

Ile dzisiaj smacznych grzybków zbierzesz ty? 

https://pixabay.com/images/id-155460/


 

2. Do suszenia borowiki, 

Małe grzybki hyc w słoiki, 

A do zupy kurek sześć, 

Super zupę będziesz jeść. 

Tych czerwonych nie zbieramy, 

muchomory dobrze znamy,  

ich się przecież nie da jeść.  

Dobrych zbiorów, czołem cześć! 

 

REF: To jesienne grzybobranie…. 
 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Joanna Ogrodnik 
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Temat kompleksowy: "Jesteśmy podobni, jesteśmy różni”  

(19-23.IX.2022) 

 

Planowane działania: 
• nawiązywanie relacji rówieśniczych; 

• utrwalenie nazw i kształtów niektórych figur geometrycznych; 

• formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu; 

• rozwijanie umiejętności pomocy innym; 

• poznanie sposobów kulturalnego powitania; 

• poznanie sposobów podziękowania i proszenia o pomoc; 
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• doskonalenie orientacji w schemacie ciała; 

• kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej. 

 

Wiersz Jana Brzechwy pt.: „Kwoka” 
Proszę pana, pewna kwoka 

traktowała świat z wysoka 

i mówiła z przekonaniem: 

„Grunt do dobre wychowanie!”   

Zaprosiła raz więc gości 

by nauczyć ich grzeczności. 

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym 

w progu garnek stłukł kopytem. 

Kwoka wielki krzyk podniosła: 

„Widział kto takiego osła?!” 

Przyszła krowa. Tuż za progiem 

zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka gniewna i surowa 

zawołała: „A to krowa!” 

Przyszła świnia prosto z błota 

kwoka złości się i miota: 

„Co też Pani tu wyczynia? 

Tak nabłocić! A to świnia!” 

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie 

siąść cichutko w drugim rzędzie, 

grzęda pękła, kwoka wściekła 

coś o łbie baranim rzekła 

i dodała: „Próżne słowa, 

takich nikt już nie wychowa, 

trudno, wszyscy się wynoście!”    https://pixabay.com/images/id-159089/ 

 

No i poszli sobie goście. 

Czy ta kwoka, proszę Pana, 

była dobrze wychowana? 

 
  

 

 
                                    
 

 
 

 

 



 

 
Opracowała: Joanna Ogrodnik 
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Temat kompleksowy: „Bezpieczni na drodze” (26-30.IX.2022) 

 

Planowane działania: 
• rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, 

• rozwijanie sprawności ruchowej; 

• rozwijanie logicznego myślenia; 

• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania; 

• wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie; 

• przygotowanie do umiejętności czytania i pisania; 

• nawiązywanie relacji rówieśniczych; 

• utrwalenie nazw i kształtów niektórych figur geometrycznych; 

• kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej. 

 
https://pixabay.com/images/id-5920765/ 

 

Piosenka pt.: „Światła drogowe” 

 (muzyka i słowa: Centrum Uśmiechu) 

 
Czerwone na górze, 

zielone na dole, 

to dla dzieci najważniejsze światła drogowe.  

Czerwone na górze, 

zielone na dole, 

to dla dzieci najważniejsze światła drogowe. 

 

Grupa XIV 

„Słoneczka” 

Wrzesień 2022 

„

S

ł

o

n

e

c

z

k

a

” 

 



Gdy zielone jak ogórek światło świeci się, 

bezpiecznie przez ulice można przejść. 

Gdy zapali się czerwone, 

jak czerwony pomidorek, 

trzeba czekać 

tu nie wolno śpieszyć się. 

 

Czerwone na górze, 

zielone na dole, 

to dla dzieci najważniejsze światła drogowe. 

Czerwone na górze, 

zielone na dole, 

to dla dzieci najważniejsze światła drogowe. 

 

Na skrzyżowaniach 

przejściach dla pieszych, 

miastach i wioskach 

tam gdzie są dzieci. 

Stoją i świecą zawsze na zmianę 

na drodze tak dobrze znane. 

Raz jest czerwone, 

raz jest zielone, 

swoje zadanie dzielnie spełniają, 

o bezpieczeństwo dbają! 

 

Czerwone na górze,                                                                                                   https://pixabay.com/images/id-5920765/ 

     

zielone na dole, 

to dla dzieci najważniejsze światła drogowe.   

Czerwone na górze, 

zielone na dole, 

to dla dzieci najważniejsze światła drogowe. 
 


