
ZADANIA NA WRZESIEŃ  

DLA GRUPY II 

 

Tematy  
Kompleksowe 

 

 

 

1. ,,To jestem ja” 

 Termin realizacji: 05.09.2022 – 09.09.2022 r.  

 

2. ,, Moja grupa” 

 Termin realizacji: 12.09.2022 – 16.09.2022 r.  

 

3. ,, Moja droga do przedszkola”  

 Termin realizacji: 19.09.2022 – 23.09.2022 r.  

 

4. ,,  Idzie jesień … przez las, park” 

 Termin realizacji: 26.09.2022 – 30.09.2022 r.  

 

https://przedszkoleporabka.pl/wydarzenia/czego-sie-uczymy-wrzesien/  
 

 

 

 
 

 

https://przedszkoleporabka.pl/wydarzenia/czego-sie-uczymy-wrzesien/
https://przedszkoleporabka.pl/wydarzenia/czego-sie-uczymy-wrzesien/


Temat kompleksowy nr.1 

 

 

1. ,,To jestem ja”  

 Termin realizacji:  05.09.2022 – 09.09.2022 r.  

 

                      

          

Zadania dydaktyczne: 
 

 Zapoznamy się z kolegami, koleżankami, nauczycielem. 

 Rozwiniemy uwagę. 

 Będzie rozwijać słownictwo czynne.  

 Będziemy budować relację w grupie.  

 Będziemy brali udział w zajęciach muzycznych.  

 Nauczymy się jak bezpiecznie zachować się podczas zabawy.  

 Poznamy znajomość własnego ciała oraz zaakceptujemy siebie. 

 Rozwiniemy zdolność manualną.  

 Będziemy dostrzegać rytmy. 

 Nabędziemy umiejętność ustawiania się w kole oraz poruszania się po jego obwodzie.  

 Poznamy nową technikę plastyczną – kolaż.  

 Pobawimy się wspólnie z cała grupą „ Siedzi sobie turek”.  
 

 

„ Siedzi sobie turek”. 
 

Siedzi sobie Turek 

i tak sobie myśli, 
żeby tu do niego 

jacyś goście przyszli 

„ Puk, puk”. 
 

Kto tam? 

„ Gość” 
Zadaniem osoby siedzącej w środku koła jest rozpoznanie gościa i podanie jego imienia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy nr 2. 



            

  

2. ,, Moja grupa”  

 Termin realizacji: 12.09.2022 – 16.09.2022 r.  

 

               

          

 

Zadania dydaktyczne: 

 

 Rozpoznamy i nazwiemy części garderoby. 

 Rozwiniemy koncentrację uwagi. 

 Wzbogacimy słownictwo czynne. 

 Rozwiniemy aktywność twórczą i spostrzegawczość. 

 Będzie kształtować poczucie przynależności do grupy. 

 Rozwiniemy umiejętność wokalną. 

 Będziemy porównywać i klasyfikować przedmioty zw względu na przynależność. 

 Rozwiniemy umiejętność liczenia.  

 Będziemy kształtować bezpieczne zachowania w ogrodzie przedszkolnym. 

 Rozwiniemy umiejętność manualną. 

 Będziemy kształtować ogólną sprawność ruchową. 

 Poznamy tradycyjne zabawy.  

 Pobawimy się przy zabawie ruchowej ze śpiewem „ Idzie wąż”.  

 

 
„ Idzie wąż”.  

 
Idzie wąż, idzie wąż. 

Rośnie wciąż, rośnie wciąż. 

Kasia węża się nie boi 

i dlatego za nim stoi. 

Długi jest ten wąąąąąąż. 

Długi jest ten wąąąąąąąż. 

Ssssss! 

Sssss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy nr 3.        



 

3. „Moja droga do przedszkola” 

 Termin realizacji: 19.09.2022 – 23.09.2022 r.  

 

 

Zadania dydaktyczna: 

 

 Zapoznamy się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. 

 Rozwiniemy koncentrację uwagi. 

 Zapoznamy się z numerem alarmowym 112. 

 wzbogacimy słownictwo czynne. 

 Będzie kształtować poczucie rytmu. 

 Pobawimy się w ogrodzie przedszkolnym. 

 Będziemy kształtować umiejętność stosowania się do uzgodnionych reguł gry. 

 Dowiemy się znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym. 

 Poznamy bezpieczne sposoby przejścia przez jezdnię. 

 Rozwiniemy umiejętność wokalne. 

 Poszerzymy doświadczenia plastyczne. 

 Pogłębimy wiedzę na temat różnych pojazdów. 

 Poznamy pracę policjanta.  

 Pobawimy się przy piosence „ Na skrzyżowaniu”  

 

 
„ Na skrzyżowaniu”.  

 
1. Zielone światło, 

jak liść zielone, 

teraz przejść mogę 

na drugą stronę, 

i trzymam mocno 

mamę za rękę, 

nucąc wesoło 

swoją piosenkę. 

 

Ref.: Światła drogowe 

znaki nam dają, 

światła drogowe 

do nas mrugają, 

i teraz głośno 

powiem wam: 

nigdy przez ulicę 

nie przechodzę sam! 

 
2. Czerwone światło, 

jak mak czerwone. 

Stop ! Nie przechodzę 

na drugą stronę. 

Cierpliwie czekam  

i mamy rękę 

wciąć mocno trzymam, 

nucąc piosenkę. 

 
Ref.: Światła drogowe 



znaki nam dają, 

światła drogowe 

do nas mrugają, 

i teraz głośno 

powiem wam: 

nigdy przez ulicę 

nie przechodzę sam! 

 
 

 

 

 

 
https://gifyagusi.pl/obrazek/wrzesien/kiedy-wrzesien-to-juz-jesien/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gifyagusi.pl/obrazek/wrzesien/kiedy-wrzesien-to-juz-jesien/
https://gifyagusi.pl/obrazek/wrzesien/kiedy-wrzesien-to-juz-jesien/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy nr 4.        

 

4. „Idzie jesień … przez las, park ” 

 Termin realizacji: 26.09.2022 – 30.09.2022 r.  

 

 

Zadania dydaktyczna: 

 

 Rozpoznamy i nawiemy dary jesieni. 

 Rozwiniemy pamięć. 

 Rozwiniemy umiejętność klasyfikowania. 

 Wzbogacimy słownictwo czynne. 

 Rozwiniemy rozwiniemy koncentrację uwagi. 

 Zainteresujemy sie światem przyrody. 

 Rozwiniemy pamięć słuchową. 

 Rozwiniemy umiejętność liczenia i porównywania liczby elementów. 

 Rozwiniemy umiejetność klasyfikowania przedmiotów za względu na wielkość.  

 Poszerzymy doświadczenia plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. 

 Rozwiniemy zdolność manualną. 

 Posłuchamy wiersza A.Widzowskiej " Kasztany"  

 

" Kasztany" 

A. Widzowska.  

Lato ukryło sie w dziupli, 

z kokardą słońca we wsłosach. 

Na ziemię spłynęła jesień 

z deszczem i z chustką do nosa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


