
Grupa IV „Jagódki”
Zadania na wrzesień:

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

1. To jestem ja
(01.09 – 03.09.2021r. )

2. Moja grupa
(06-10.09.2021r.)

3. Moja droga do przedszkola
( 13– 17.09.2021r. )

1. Idzie jesień przez park i
las

(20-24.09.2021r.)



To jestem ja
(01-03.09.2021r.)
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W tym tygodniu dzieci będą:
- nawiązywać ze sobą kontakt poprzez poznanie się i wspólną zabawę.
- rozpoznawać emocje i podawac ich nazwy,
- wdrażane do mówienia o swoich potrzebach i prawidłowego reagowania w 
sytuacjach społecznych,
- poznawały fukcję znaczka predszkolnego i jego znaczenie,

Zabawa przy piosence: Chodźcie wszyscy tu do koła” z ruchem

Chodźcie wszyscy tu do koła (gest przywołania)

Zabawimy się wesoło (młynek rękami)

Witamy dziś wszystkich Was (ukłon)

Na zabawę nadszedł czas (ręce do góry)

Jedna noga, druga noga (wysunięcie nogi w przód)

Jedna ręka, druga ręka (wysunięcie ręki przed siebie)

Cały tułów oraz głowa (poruszanie tułowiem i głową)

Witamy Was (ukłon i zamiana miejsc) 3x



Moja grupa 
(6.09-10.09.21r.)

http://www.przedszkole.sonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=127&strona=1

W tym tygodniu dzieci będą:
- rozpoznawały i nazywały części garderoby,
- rozwijały koncentrację uwagi,
- poznawaly imiona dzieci z grupy,
- kształtowały bezpieczne zachowania w ogrodzie 
przedszkolnym,
- porównywały i klasyfikowały przedmioty ze względu na 
przynależność,
- uczyły się tworzyć koło

„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

Moja droga do przedszkola
(13-17.09.21r.)

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/skopspwasosz/zasady-bezpiecznego-poruszania-sie-po-drogach/

W tym tygodniu dzieci będą:
-zapoznawać się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
- poznawać numer alarmowy 112,
- kształtować umiejętność dostosowania się do ustalonych reguł zabaw,
- zrozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym,
- kształtować orientację w przestrzeni,
- poznawać pracę policjanta
- obchodzić Światowy Dzień Kropki – poznawać swoją wartość i mocne 
strony.



„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.



Idzie jesień przez las, park
(20-24.09.21r.)

https://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-ogrodniczy/jesienne-dekoracje-id1006,9.html

W tym tygodniu dzieci będą:
- rozpoznawały i nazywały dary Jesieni,
- rozwijały umiejętności klasyfikowania,
- rozwijały umiejętność liczenia i porównywania 
liczebności zbiorów (mało-dużo)
- rozwijaly analizę i sytezę wzrokową,
- poszerzały doświadczenia plastyczne poprzez pracę z 
materiałem przyrodniczym,
- inegrowały się w grupie rówieśniczej

Tańcząca wiewióreczka
piosenka z zabawą taneczną

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała bis

1. Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka
Tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz, tańczyli walczyka raz, dwa, trzy,

raz, bis
ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała

Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała bis

2. Spotkała owieczkę ,tańczyli poleczkę
Raz i dwa i, Raz i dwa i, tańczyli poleczkę bis



ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała bis

3. Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka.
Raz i dwa,Raz i dwa, trzy tańczą kujawiaka bis

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała bis

4 Spotkała szaraka ,tańczą krakowiaka
Dookoła polany ,tańczą krakowiaka bis

 

https://kafeteria.pl/16818,z-czym-kojarzy-ci-sie-jesien

Opracowała: mgr Karolina Bartnicka
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