
 

Wrzesień u Żabek 
 

 

 
http://tulipanow.pl/?attachment_id=11110 

 

 

 

 

 



W przedszkolu 

2.09 – 6.09.2019 
 

 

https://efektcentrum.pl/warsztaty-dla-rodzicow/ 

 

Cele: 

 W tym tygodniu oswoimy się z nowym otoczeniem, 

poznamy naszą nową salę, nowe znaczki i zabawki. 

 Przypomnimy sobie nasze imiona oraz „Co to znaczy być 

przedszkolakiem?” na podstawie wiersza P. Wilczyńskiego 

„Ciężarówka”. 

 Poznamy nową piosenkę pt.: „W przedszkolu”, nauczymy 

się ja śpiewać oraz tańczyć. 

 Będziemy także ozdabiać zapis swojego imienia za pomocą 

różnych materiałów plastycznych. 

 

Opracowała: mgr Małgorzata Kasperska 

 

https://efektcentrum.pl/warsztaty-dla-rodzicow/


Wakacyjne wspomnienia 

09.09- 13.09.2019 

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

Cele: 

 Utrwalimy znajomość cyfr razem z programem „W krainie 

liczb Willy’ego” 

 Będziemy rozwijać aparat mowy na podstawie wiersza 

„Lokomotywa” 

 Będziemy rozwijać zdolności muzyczno- rytmiczne przy 

piosence „Jadę pociągiem prawdziwym” 

 Wykonamy pracę plastyczną „Prezent dla koleżanki” 

 Będziemy rozwijać orientację w schemacie swojego ciała 

 Spróbujemy określać strony- prawą i lewą 

 

 

 

 

 

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


 

„Jadę pociągiem prawdziwym” - Sł. M. Grechuta 

 

 

 

 

1. Jedzie pociąg jedzie, wiezie 

ludzi wiezie 

Puszcza dymu szare kłęby. 

Powiedz mi sąsiedzie, dokąd że 

ty jedziesz, 

Bo ja do Szklarskiej Poręby. 

Ref. Jadę tam do lasu, jadę do 

sarenki 

Jadę sobie zbierać grzyby. 

Będę się opalać, będę w słońcu 

walać 

Niech poparzą mnie pokrzywy.

Opracowała: mgr Joanna Trzaska 

 

 

 

 



Jesteśmy bezpieczni. 

16.09 – 20.09.2019 

 

http://www.wesolekrasnale.pl/lanciego/2017/03/05/bezpieczne-przedszkole-14-03-2017/  

Cele: 

 W tym tygodniu będziemy mówić o bezpieczeństwie 

zarówno w przedszkolu jak i w domu. 

 Poznamy numery alarmowe. 

 Przypomnimy sobie zasady poruszania się po drodze, 

korzystania ze sprzętu ogrodowego oraz poruszania się po 

pomieszczeniach w przedszkolu. 

 Spróbujemy określić, jakie sytuacje są dla nas bezpieczne w 

kontaktach ze zwierzętami, na podstawie kilku 

opowiadań. 

 Poznamy nową piosenkę pt. „Plac zabaw”. 

 Będziemy także wyklejać plasteliną sylwetę kotka lub 

pieska. 

Opracowała: mgr Małgorzata Kasperska 

 

 

 

 

http://www.wesolekrasnale.pl/lanciego/2017/03/05/bezpieczne-przedszkole-14-03-2017/


Dbam o siebie i o środowisko  

23.09– 27.09.2019 

 

https://www.naszedzieci.org/page/52 

Cele: 

 Będziemy odszukiwać informacje związane z ochroną 

przyrody przy pomocy programu „Kodowanie na dywanie” 

 Nauczymy się piosenki „Mydło lubi zabawę” 

 Na podstawie eksperymentów dowiemy się do czego służą 

zmysły 

 Będziemy rozróżniać dobre i złe zachowania dotyczące 

dbania o przyrodę  

 Wykonamy pracę plastyczną „Medal dla przyjaciela 

przyrody” 

 Będziemy rozwijać sprawności ruchowe bawiąc się i 

tańcząc 

Opracowała: mgr Joanna Trzaska 

 

 

 

 

https://www.naszedzieci.org/page/52


Piosenka: Mydło lubi zabawę 

Sł. E. Chotomska, muz. K. Marzec 
 

 

 

 

 
 

 

 

1. Mydło lubi zabawę w chowanego pod wodą 

Każda taka zabawa jest wspaniałą przygodą 

Kiedy dobry ma humor to zamienia się w pianę 

A jak znajdzie gdzieś słomkę, puszcza bańki mydlane. 

 

Ref.: Mydło wszystko umyje, nawet uszy i szyję 

Mydło, mydło pachnące jak kwiatki na łące 

 

2. Mydło lubi kąpiele, kiedy woda gorąca 

Skacząc z ręki do ręki, złapie czasem zająca 

Lubi bawić się w berka, z gąbką chętnie gra w klasy 

I do wspólnej zabawy wciąga wszystkie brudasy. 
 


