
Termin realizacji: 01-04.09.20 

 

 

Serdecznie witamy po wakacjach!!! 

 

 Czas zakasać rękawy i wrócić do 

przedszkolnych obowiązków. Jednak 

nie ma tego złego… przecież znowu 

będziemy mogli miło spędzić czas na 

wspólnej zabawie. 

Ten tydzień to czas kiedy zapoznamy 

się z Naszą salą, nowymi zabawkami i 

znaczkami indywidualnymi. 

To bardzo poważna sprawa śmiało 

można powiedzieć, że jesteśmy 

„starszakami”  

 

Wysłuchamy historyjki ruchowej -  „Miś wraca  z wakacji” .  

Będzie to bajka rozwijająca  aktywność poprzez zabawę 

twórczą. Utrwalimy również zasady prawidłowego zachowania 

w grupie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termin realizacji: 07-11.09.20 

 

 

W tym tygodniu porozmawiamy o tym co robiliśmy i gdzie byliśmy w czasie wakacji  

 Rozmowy przy ilustracjach. Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat 

wakacji. Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata. 

 Co przynieśliśmy z wakacji – zabawy badawcze. Kształtowanie sprawności 

manualnej. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. Segregowanie 

przedmiotów ze względu na kolor, wielkość. Kształtowanie umiejętności 

wypowiadania się na temat doświadczeń wakacyjnych.  

 „Omiń pokrzywy”-  zabawy ruchowe.  

Zabawa z elementami  równowagi. 

Rozwijanie sprawności ruchowej - bieganie wężykiem  między pachołkami , tak, aby nie 

„sparzyć się „. Rozwijanie umiejętności biegania 

slalomem. 

 

 Wspomnienia z nad morza – wykonamy pracę plastyczną. Rozwijanie kreatywności 

poprzez łączenie plasteliny i elementów z papieru. Wykonamy łódki z foremek do muf 

finek. Rozwijanie umiejętności prawidłowego trzymania pędzla . Zabawy 

grafomotoryczne - kreślenie fal farbami.   

 „Wakacyjne odgłosy”- zajęcie umuzykalniające. 

Rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej, 

uwrażliwienie na odgłosy przyrody i brzmienie 

instrumentów. Utrwalanie nazw wybranych 

instrumentów . 

 Nauczymy się piosenki „Mucha w Mucholocie” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termin realizacji: 14-18.09.20 

 

 

W tym tygodniu przypomnimy sobie zasady bezpiecznego 

poruszania się po ulicy. Pobawimy się „Miasteczkiem drogowym” 

tzn. w naszej sali zorganizujemy miasto z ulicą i znakami 

drogowymi. Podczas wspólnej zabawy poznamy, co oznaczają 

wybrane znaki drogowe. Sami również wykonamy podczas zajęć 

plastycznych znaki drogowe.  

 Poćwiczymy takie pojęcia matematyczne jak „w prawo, w lewo”. 

Aby się troszkę poruszać pobawimy się wg. metody Weroniki 

Sherborn. Cechą charakterystyczną metody jest rozwijanie 

przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, 

świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia 

przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu.  

Wysłuchamy opowiadania „Strach Krzysia” autorstwa Dominika 

Niemiec. Przypomnimy sobie również znana nam bajkę „Wilk i 

siedem koźląt” 

Przypomnimy sobie najważniejsze numery alarmowe. 

 

 

 

 

 

 

http://leditech.pl/index.php/aktywne-przejscia-dla-pieszych/ 

 

 

http://leditech.pl/index.php/aktywne-przejscia-dla-pieszych/


Termin realizacji: 21-25.09.20 

 

 

W tym tygodniu zajmiemy  się tematem dbania o zdrowie i środowisko. Dzieci utrwalą nazwy części 

ciała człowieka i zapoznają się z najważniejszymi organami wewnętrznymi, takimi jak m.in. mózg, 

płuca, serce. Aby zrozumieć działanie niektórych z nich, posłużymy się doświadczeniami, np. poznamy 

pojemność naszych płuc dzięki dmuchaniu balonów. Dogłębniej zajmiemy się tematem zmysłów 

człowieka, wykorzystamy do tego wiele różnorodnych doświadczeń. Poznamy w ten sposób działania 

i funkcję wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Uwrażliwimy dzieci na osoby niepełnosprawne. Dzięki 

rozmowom, a także kilku ćwiczeniom, podczas których dzieci wcielą się w rolę osób niewidomych czy 

niesłyszących, zrozumienie dla osób niepełnosprawnych będzie znacznie większe. Ważnym tematem 

podjętym w tym tygodniu będzie również zanieczyszczenie środowiska, jego wpływ na człowieka i 

jego zmysły. Dzieci wykonają z naszą pomocą doświadczenie pokazujące, jakie powietrze nas otacza i 

czy jest dla nas groźne. Ten tydzień będzie dla nas ważny, ponieważ dzieci podczas wielu zabaw i gier 

edukacyjnych zapoznają się z pierwszą literą – O i liczbą – 1. W celu lepszego zapamiętania ich 

kształtu, dzieci wykonają polisensoryczne szablony do albumu, do którego będą dokładały 

poznawane litery i liczby i dzięki temu będzie stanowił pomoc w nauce przez kolejne lata. Aby pomóc 

dzieciom w zapamiętaniu nowej litery, zachęcamy do wspólnych zabaw, np. w wyszukiwanie i 

kolorowanie liter o w gazetach, a także szukanie słów rozpoczynających się, zawierających w środku i 

na końcu głoskę o.  

 

https://bi.im-g.pl/im/f3/55/16/z23418867AMP,Zmysly---to-dzieki-nim-jestesmy-w-stanie-odbierac-.jpg 

 

 

Materiały Opracowały: Jolanta Warzecha, Małgorzata Skolimowska 
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