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Tematy kompleksowe realizowane we 

WRZEŚNIU: 

 

1. To jestem ja. 

Termin realizacji: 01-03.09.2021 r. 

 

2. Moja grupa. 

Termin realizacji: 06-10.09.2021 r. 

 

3. Moja droga do przedszkola. 

Termin realizacji: 13-17.09.2021 r. 

 

4. Idzie jesień przez las, park. 

Termin realizacji: 20-24.09.2021 r. 

 

 

http://www.geocaching.com/


Temat kompleksowy: To jestem ja. 

Cele: 
● zapoznanie z kolegami i nauczycielem 

● budowanie pozytywnych relacji w grupie 

● zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa dzieci 

● motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań 

sprzyjających integrowaniu się w nowej grupie 

 

Piosenka "Dwa kółeczka"  
 

O, jak fajnie i wesoło, 

dwa kółeczka krążą w koło, 

dwa kółeczka krążą wraz 

 o jak, że to cieszy nas. 

W górę rączki podnosimy 

 dookoła się kręcimy, 

Jedna nóżką tupniem raz, 

O, jakże to cieszy nas, 

Drugą nóżką tupniem raz, 

O, jakże to cieszy nas. 

 

https://zlobki.waw.pl/wp-content/uploads/2021/05/dzeici-pani.png 



Temat kompleksowy: Moja grupa. 

Cele: 
● poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy. 

● uczestniczenie we wspólnych zabawach. 

● odpowiadanie na zadane pytania. 

● nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, 

pojazdów, naczyń itp.) 

● porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze 

względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność 

(np. klocki do klocków, kredki do kredek). 

● słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, 

śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania 

tekstu i melodii. 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bnPBcTYzKXlONA90iiqj_jBcFy3pSro0Xmo_JAcP2Mvk39V607R7ZEn4

3n07pfa3X9F4itGXmL2CYQtOAl7tM78L7lDiu8lpJ0zhUbCtmoOKIY5Sl69hzPFYXeyKrUw5yLPbBK_ZWes 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bnPBcTYzKXlONA90iiqj_jBcFy3pSro0Xmo_JAcP2Mvk39V607R7ZEn43n07pfa3X9F4itGXmL2CYQtOAl7tM78L7lDiu8lpJ0zhUbCtmoOKIY5Sl69hzPFYXeyKrUw5yLPbBK_ZWes
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bnPBcTYzKXlONA90iiqj_jBcFy3pSro0Xmo_JAcP2Mvk39V607R7ZEn43n07pfa3X9F4itGXmL2CYQtOAl7tM78L7lDiu8lpJ0zhUbCtmoOKIY5Sl69hzPFYXeyKrUw5yLPbBK_ZWes


To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

 

„Życie przedszkolaka” 

„Muzyczny Kuferek” Bliżej przedszkola 

Warto rano się obudzić, 

nie grymasić, nie marudzić. 

Na pogodę nie narzekać, 

bo w przedszkolu kumpel czeka. 
 

Ref: Lubię śpiewać, lubię skakać 

lubię życie przedszkolaka. X2 

Umiem buty tak ustawić, 

żeby wiedzieć który prawy. 

Umiem po turecku siadać 

i samemu zupę zjadać. 

Ref: Lubię śpiewać, lubię skakać 

lubię życie przedszkolaka. X2 

Bardzo lubię mój leżaczek 

i za mamą już nie płaczę. 

Lubię kiedy gra muzyka, 

lubię z kolegami brykać. 

Ref: Lubię śpiewać, lubię skakać 

lubię życie przedszkolaka. x2 

 

 

 

 
 

 

https://st2.depositphotos.com/1719108/8689/i/950/depositphotos_86897928-stock-photo-cartoon-child-happy-

boy.jpg 

 

http://www.przedszkole12.jaworzno.edu.pl/p,117,wiadomosci
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://st2.depositphotos.com/1719108/8689/i/950/depositphotos_86897928-stock-photo-cartoon-child-happy-boy.jpg
https://st2.depositphotos.com/1719108/8689/i/950/depositphotos_86897928-stock-photo-cartoon-child-happy-boy.jpg


Temat kompleksowy: Moja droga do 

przedszkola. 

Cele: 
● poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego 

poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej). 

● poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu 

przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów 

potrzebnych im do pracy. 

● uczestniczenie we wspólnych zabawach. 

● rozpoznawanie wybranych znaków drogowych. 

● skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) 

przekazywanych przez nauczyciela. 

● określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w 

dół, do przodu, do tyłu, w bok. 

● malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.  

https://image.freepik.com/darmowe-wektory/dzieci-przez-ulice_1264-117.jpg 

https://image.freepik.com/darmowe-wektory/dzieci-przez-ulice_1264-117.jpg


„Pan Policjant ”Śpiewające Brzdące 

 

Pan policjant porządku pilnuje. 

Przechodniów na pasach kontroluje. 

Gdy żółte świeci pyk pyk pyk, 

Nie przebiegamy myk myk myk. 

Cierpliwie czekamy, na światła patrzymy, 

Gdy będzie zielone wtedy przechodzimy. 

Czekamy, czekamy, zielone świeci już. 

Teraz przejść możemy, rum tum tum. 

Rączkę wyciągamy, i się rozglądamy. 

Na jezdnię wchodzimy, szybko przechodzimy. 

Tup tup tup, tup tup tup. 

Czerwone światło to zły znak. 

Stoimy wszyscy, tak tak tak. 

Pan policjant wszystko kontroluje. 

Na czerwonym przejdziesz – mandat otrzymujesz. 

Tak tak tak, tak tak tak. 

Czerwone światło to zły znak. 

Stoimy wszyscy, tak tak tak. 

Pan policjant wszystko kontroluje. 

Na czerwonym przejdziesz – mandat otrzymujesz. 

Tak tak tak, tak tak tak. 

 

 

 

 
https://pngimg.com/uploads/policeman/policeman_PNG89053.png  

 



Temat kompleksowy: Idzie jesień przez las, 

park. 

Cele: 

● obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w 

bliskim otoczeniu przedszkola. 

● gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; 

wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: 

matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub 

w ćwiczeniach ruchowych.  

● uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie 

tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych). 

● odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. 

● układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela. 

● wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: 

dużo, mało. 

 

https://www.globtroter.pl/zdjecia/polska/114032_polska_wielkopolska_czyste.jpg 

https://www.globtroter.pl/zdjecia/polska/114032_polska_wielkopolska_czyste.jpg


Piosenka Jesień (sł. i muz. B. Forma) 

1. Dzisiaj od rana 

jesień czarowała, 

w parku i w lesie 

dary rozdawała. 

Ref.: Jesień, jesień, jesień 

z wiatrem zatańczyła, 

liście złote i brązowe 

wszędzie rozrzuciła. 

2. W kolczastych czapkach 

kasztany spadają, 

śmieją się dzieci, 

w trawie ich szukają. 

Ref.: Jesień… 

3. Cała w koralach, 

piękna jarzębina 

z wesołym wiatrem 

taniec rozpoczyna. 

Ref.: Jesień… 

https://radio.katowice.pl/picture.php?d=zdjecia_art&f=8dea85c2dadaccfd9b952f9129fdf6b8kasztany2517.jpg&

x=1524&y=858&mode=1 

 

Opracowały: 

Monika Belka 

Beata Chudzik 


