
Wspomnienia wakacyjne 

1 IX 2022r -  2 IX 2022r 

 

 

Treści programowe z Programu Wychowania Przedszkolnego: 

- rozwijanie mowy inspirowaną wspomnieniami z wakacji, tworzy krótkie ustne 

wypowiedzi na temat wakacji 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, 

internetu 

- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i 

wykonywania prostych działań arytmetycznych 

- rozpoznawanie i nazywanie cyfr oraz tworzenie z nich liczb 

- odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek  

- coraz dłuższe koncentrowanie uwagi na materiale edukacyjnym  

- rozwijanie czynności myślenia  

- aktywne uczestniczenie w życiu grupy  

- przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie  

- swobodne komunikowanie się z innymi 

- aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych 

- przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych 

 

 

Piosenka Przedszkolak E. Jurczak 
Do przedszkola ruszać czas 

ruszać czas  

Tu wesoło bawi się  

 

Każdy z nas  

Ja już jestem przedszkolakiem  

Buty wiązać prawie potrafię  

Kurtkę już zakładam sam  

Proszę tatów, proszę mam  

Uczę się tu rzeczy wiele  

W grupie zawsze jest weselej  

Pani moc pomysłów ma  

Proszę tatów, proszę mam  

 

Do przedszkola ruszać 

czas ruszać czas  

Tu wesoło bawi się  

Każdy z nas. 

 

 



 
https://www.ryneczekinspiracji.pl/produkt/wspomnienia-z-wakacji/ 

 

 

Co słychać w przedszkolu? 

5-9 IX 2022r 

 

Treści programowe Programu Wychowania Przedszkolnego  
- rozwijanie umiejętności wypowiadania sie na określony temat 

- zachęcanie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, 

internetu 

- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i 

wykonywania prostych działań arytmetycznych 

- rozpoznawanie i nazywanie cyfr oraz tworzenie z nich liczb 

- odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek  

- coraz dłuższe koncentrowanie uwagi na materiale edukacyjnym  

- rozwijanie czynności myślenia 

- aktywne uczestniczenie w życiu grupy  

- przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie  

- swobodne komunikowanie się z innymi 

- aktywne uczestniczenie w zabawach, grach i zajęciach ruchowych 

- przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych 

- śpiewanie poznanych piosenek  

 

Piosenka Nasze przedszkole J. Kucharczyk 

I. Co dzień rano z moją mamą 

idę do przedszkola,  

a tam na mnie już czekają 

Antek, Staś i Pola. 



 

Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole, 

jest dla mnie drugim domem. 

Tu się świetnie czuję, tu świetnie bawię się. 

To przedszkole jest wyjątkowe. 

 

II. A w przedszkolu moja pani 

zawsze uśmiechnięta. 

I koledzy, koleżanki,  

zabawki, zajęcia.  

 

Ref.: Nasze przedszkole, wesołe przedszkole, 

jest dla mnie drugim domem. 

Tu się świetnie czuję, tu świetnie bawię się. 

To przedszkole jest wyjątkowe. 

 

 

 
http://przedszkolerudna.pl/images/phocagallery/2016-17/witaj-przedszkole1.jpg 

 

 

Jak być bezpiecznym? 

Termin realizacji: 12-16 IX 2022r 

 

Treści programowe Programu Wychowania Przedszkolnego  
- rozwijanie umiejętności wypowiadania sie na określony temat 

- zachęcanie do udziału w aktywnościach rozwijających umiejętności komunikacyjne 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

http://przedszkolerudna.pl/images/phocagallery/2016-17/witaj-przedszkole1.jpg


- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, 

internetu 

- rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć liczbowych oraz umiejętności liczenia i 

wykonywania prostych działań arytmetycznych 

- rozpoznawanie i nazywanie cyfr oraz tworzenie z nich liczb 

- odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek  

- coraz dłuższe koncentrowanie uwagi na materiale edukacyjnym  

- rozwijanie czynności myślenia 

- aktywne uczestniczenie w życiu grupy  

- przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie  

 

 

Wiersz I. Fabiszewskiej Apteczka pierwszej pomocy 

Dwa brązowe misie  

w berka sie bawiły  

i kubek z herbata 

ze stołu strąciły. 

Gorąca herbata 

oparzyła misia, 

by nie biegać w domu 

pamięta do dzisiaj. 

 

 

 
https://www.wiemycozdrowe.pl/storage/upload/articles/pierwsza_apteczka_132249.png 

 

 



Jakie są moje supermoce? 

19 IX 2022- 23 IX 2022 

 
Treści programowe z programu „Program wychowania przedszkolnego”: 

 

 kształtowanie świadomości schematu własnego ciała 

 rozwijanie umiejętności określania cech przedmiotów, poznawanych wielozmysłowo 

 kształcenie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron 

 rozwijanie mowy i koncentracji uwagi 

 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej 

  zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała 

 organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu uczuć 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 kształtowanie umiejętności społecznych dzieci 

 porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi 

 rytmiczne poruszanie się przy muzyce 

 przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie  

 nabywanie coraz większej samodzielności 

 nauka piosenek fragmentami, metodą ze słuchu 

 uczestniczenie w zabawach  ruchowych 

 

Iwona Fabiszewska - Moje zalety 

Zalet chyba mam ze sto, mama woła: ho, ho, ho. 

Zupę zjadam zawsze sam, głośno mówię: mniam, mniam, mniam. 

Dmucham w balon ile tchu, słychać wkoło: fu, fu, fu. 

Na bębenku pięknie gram. Chcesz? Posłuchaj: bam, bam, bam. 

Umiem pociąg wprawić w ruch, pociąg jedzie: ciuch, ciuch, ciuch. 

Wszystko umiem zrobić w mig, klikam sobie: klik, klik, klik. 

 

  

 

 

 



Co się zmienia jesienią? 

26 IX 2022r - 30 IX 2022r 

 poznawanie oznak jesieni 

 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 rozwijanie słuchu fonematycznego 

 poznawanie wyglądu liści klonu i kasztanowca 

 rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania liści ze względu na ich rodzaj 

 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej 

 doskonalenie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu 

 rozwijanie sprawności ruchowej 

 zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała 

 rozwijanie umiejętności wokalnych 

 utrwalenie znajomości wyglądu wybranych owoców i warzyw 

  rozwijanie umiejętności manualnych 

  aktywne uczestniczenie w życiu grupy  

 

Zbiory z sadu i ogrodu - J. Kucharczyk 

Już owoce i warzywa 

pięknie nam dojrzały, 

więc w jesienny dzień słoneczny 

plony pozbieramy. 

W sadzie rosną słodkie gruszki, 

na powidła śliwki, 

żółte i czerwone jabłka 

i smaczne malinki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A w ogrodzie jest marchewka, 

pietruszka, selery, 

teraz wszystkie te warzywa 

z mamą wykopiemy. 

W piwniczce je przechowamy 

aż do końca zimy, 

bo sałatki i surówki 

chętnie z nich robimy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://eduzabawy.com/wp-

content/uploads/2019/09/Dekorac

jeKoszykzOwocamifb.jpg

 
Opracowały:  

mgr Aldona Iwan 

mgr Karolina Koc 


