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 „W przedszkolu” 

02.09-06.09.2019r 

Cele wychowawczo- dydaktyczne: 

 Poznawanie kolegów i koleżanek w grupie – nawiązywanie relacji społecznych 

 Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie, 

nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb 

 Ustalenie umów dotyczących zachowania się w przedszkolu – zapoznanie z kodeksem 

przedszkolaka 

 Poznawanie zabaw i piosenek przedszkolnych 

 Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach, grach i zajęciach ruchowych 

 Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, 

ogród) 
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„W przedszkolu” M. Moździeż 

Przedszkolaczek zuch i chwat 

Jest z przedszkolem za pan brat. 

Pięknie tańcz, ładnie śpiewa 

 na nikogo się nie gniewa. 

Ref. Z takim dzieckiem, jasna sprawa  

Zawsze miła jest zabawa. 

Grzeczne słowa dobrze zna, 

Zawsze świetny humor ma. 
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Chętnie uczy się wszystkiego 

I pomaga swym kolegom. 

Ref. Z takim dzieckiem, jasna sprawa  

Zawsze miła jest zabawa. 

Nie przejmuje wcale się, 

Kiedy mu coś pójdzie źle. 

Bo w przedszkolu, daje słowo 

Jest bezpiecznie, kolorowo. 

Ref… 

 

 

Głowa, ramiona, kolana, pięty… 

Marta Bogdanowicz 
Gimnastyka, dobra sprawa,  

Dla nas wszystkich to zabawa.  

Ręce w górę i w przód i w bok,  

Skłon do przodu, w górę skok.  

Ref. Głowa, ramiona, kolana, pięty,  

Kolana, pięty, kolana, pięty. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty,  

Oczy, uszy, usta, nos. 

 

Moja grupa 

9 IX 2019r - 13 IX 2019r 

 

Cele: 

- podawanie swojego imienia, nazwiska 

- poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy 

- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie 

- nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie 

- podejmowanie prób wspólnych zabaw 

- stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej 

sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy) 

- mówienie o swoich potrzebach 

 

 Piosenka pt.: „Przedszkolakiem fajnie być” U. Kozłowska 

I. Przedszkolaczek już od rana 

nosi uśmiech na barana, 

Dobry humor co dzień ma. 

Przedszkolaczek, czyli ja! 

 

Ref.: Co tu gadać, co tu kryć, 

przedszkolakiem fajnie być! 

 

II. Przedszkolaczek sie nie maże, 

zawsze grzecznie chodzi w parze, 

na zabawie spędza dni. 

Przedszkolaczek, czyli ty! 

 

Ref.: Co tu gadać, co tu kryć, 

przedszkolakiem fajnie być! 
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Moja droga do przedszkola 

16.09.2019-20.09.2019 

Cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze 

Poznawanie różnych środków transportu 

Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat miejsca swojego zamieszkania 

Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie 

Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości 

Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego 

Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze i na placu zabaw 

Kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej 

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo 

Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi 

Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi 

 

https://przedszkole-montessori.com.pl/2019/02/dni-otwarte-w-naszym-przedszkolu/
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Rymowanka I. Fabiszewska 

Spójrz na światło – jest zielone 

Śmiało idź na drugą stronę. 

Gdy się zmieni na czerwone. 

Przejście masz już zabronione 

 

 

Piosenka „Bezpieczne przejście” 

(sł. B. Szelągowska, muz. J. Pietrzak) 

 Zielone światło nad drogą świeci, 

na drugą stronę zaprasza dzieci.       

Ref. Przechodź po pasach na drugą stronę, 

kiedy się pali światło zielone.    

II. Czerwone światło widać z daleka. 

Co to oznacza? Stop! Proszę czekać! 

Ref.: Czerwone światło –w miejscu stoimy, 

na drugą stronę nie przechodzimy! 
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Idzie jesień... przez las, park 

23 IX 2019r - 27 IX 2019r 

 

Cele: 

- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, 

zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie 

- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu 

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody 

- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta 

przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają) 

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk 

atmosferycznych, np.: padającego deszczu 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

 

Wiersz „Przybywa Jesień” B. Forma

Spadają liście,  

szeleszczą wkoło, 

wiatr je unosi, 

gwiżdżąc wesoło. 

Lecą kasztany,  

cieszą sie dzieci. 

Słabiej niż latem, 

słoneczko świeci  

 

Nagle żołędzie  

z drzewa spadają,  

chętnie je zaraz  

wszyscy zbierają. 

Piękne korale  

ma jarzębina, 

to znak, że jesień 

już się zaczyna.

 

 
https://partner-online.ru/catalog/id/464121/ 

 

Opracowały: A. Iwan, A. Wojewódzka-Jakubiak 
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