
Termin realizacji: 01-08.09.2017 

 

 

 

Na początku zapoznamy się z nowymi 

pomieszczeniami w naszej sali. Zapoznamy ze 

znaczkami indywidualnymi.  

Przypomnimy sobie zapis graficzny swojego 

imienia, odszukamy wizytówki z pośród innych, a 

następnie przymocujemy do swoich 

indywidualnych półek. 

Wspólnie ustalimy zasady zachowania się w grupie, 

wykonamy plakat, na którym je umieścimy.  

Każdy na pewno spędził wakacje w ciekawym 

miejscu. Wspólnie o tym porozmawiamy. Pobawimy 

się w rozpoznawanie wakacyjnych pamiątek po 

dotyku. Ciekawe kto rozpozna ich 

najwięcej.  

Przypomnimy sobie w jaki sposób 

dzieli się wyrazy na sylaby.   

Dbając o nasze zdrowie nie 

zapomnimy o ćwiczeniach 

gimnastycznych. 

 



„Przedszkole drugi dom” 

(muz. I słowa Krystyna Bożek- Gowik) 

 

1.Gdy dzień wstaje i wita świat, 

ranną porą wstaję i ja 

Mama pomaga ubierać się, 

do przedszkola prowadzi mnie 

 

Ref.   Ja chodzę tam co dzień 

Obiadek dobry jem. 

 

A po spacerze w sali wesoło bawię się. 

Kolegów dobrych mam, 

Nie jestem nigdy sam. 

Przedszkole drugim domem jest. 

 

2. Czasem rano trudno mi wstać, 

chciało by się leżeć i spać. 

Lecz na mnie auto czeka i miś, 

W co będziemy bawić się dziś. 

 

Ref.   Ja chodzę… 

 

3.Zamiast mamy panią tu mam, 

bardzo dużo wierszyków znam. 

Śpiewam i tańczę wesoło mi, 

I tak płyną przedszkolne dni. 

Ref.   Ja chodzę… 

 

 

 

 

 



Termin realizacji: 11-15.09.2017 

 

 

 

Jako mali artyści zapoznamy się z nową techniką 

plastyczną – rysunku uzupełnianego wycinanką.  

Każdy opowie jakie ciekawe miejsce zwiedził 

podczas wakacji.  

Poćwiczymy liczenie w zakresie 5 i więcej.  

Wysłuchamy wiersza D. Gellner „Muszelka”.  

Pobawimy się muszelkami i kamyczkami 

zgromadzonymi w kąciku przyrodniczym poprzez 

segregowanie ich według rodzaju. Odszukamy 

wśród muszelek te, które przypominają te opisane 

w wierszu. 

Nauczymy się nowej zabawy 

„Kładziemy ręce” - utrwalanie 

lewej i prawej strony ciała. 

A na koniec pobawimy się w nową 

zabawę ruchową „Morskie fale”.  

 

 



 

Wierszyk „Muszelki” 

 

Muszelki są piękne! Muszelki są różne. 

Spiczaste i płaskie, okrągłe, podłużne, 

W kropeczki, w kreseczki tęczowe lub nie- 

Tu śmieje się jedna, tam śmieją się dwie! 

Ta z czarnym paseczkiem, ta z kropką świetlistą, 

Ten, kto je zbudował, był wielkim artystą! 

Dorota Gellner 

 

Wiersz 

 

 „Grzeczne słówka” 

 

1. Dziękuje, przepraszam i proszę, 

Trzy słówka za małe trzy grosze! 

I grzeczny królewicz i grzeczna królewna 

Znają te słówka na pewno! 

 

2. Trzy słówka za małe trzy grosze 

Dziękuje, przepraszam i proszę, 

To przecież niewiele kosztuje 

Gdy powiesz uprzejmie dziękuję. 

 

3. Korona ci z głowy nie spadnie na pewno 

Nawet gdy jesteś królewną 

Trzy słówka za małe trzy grosze 

Dziękuje, przepraszam i proszę! 

A. Galica 



Termin realizacji: 18-22.09.2017 

 

 

 

W tym tygodniu nauczymy się piosenki „Ruch 

uliczny”. Policzymy, ile piosenka ma zwrotek oraz w 

jaki sposób rozpoznać refren.  

Utrwalimy zasady bezpiecznego poruszania się po 

drodze.  

Obejrzymy różne znaki drogowe i dowiemy się co 

oznaczają. 

Podczas zabaw podzielimy słowo „pasy” na sylaby. 

Ustalimy również jaką słyszymy 

głoskę na początku i końcu 

wyrazu. 

Wysłuchamy wiersza  

E. Stadtmuller „Kto to” - dowiemy 

się co przedszkolaki wiedzą o 

pracy policjanta. 

 

 

 



Termin realizacji: 25-29.09.2017 

 

 

W sali zorganizujemy kącik z owocami. 

Pobawimy się w sklep i targowisko. 

Utrwalimy wiadomości na temat owoców jakie 

znajdują się w polskich sadach. 

Zapoznamy się z literą „O” wielką i małą, 

drukowaną i pisaną.  

Podczas zabaw matematycznych zapoznamy się z 

zapisem cyfrowym liczb: 1,2 

Zapoznamy się również z 

nazwami owoców egzotycznych.  

Na koniec tygodnia zrobimy 

sałatkę owocową. 

 

 

 

 

 

Opracowała Jolanta Warzecha 


