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,,Powitanie po wakacjach’’ 

1.09-3.09.2021r. 

Zadania dydaktyczne: 

 przypomnienie imion i nazwisk dzieci z grupy, 

 uczestniczenie we wspólnych zabawach, 

 odpowiadanie na zadane pytania,  

 nazywanie przedmiotów i ich kolorów, 

 odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, 

 porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość, np. barwa, wielkość, 

 słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby 

zapamiętywania tekstu i melodii, 

 uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa. 

 

 

 

 

Piosenka ,,Wspomnienia z wakacji’’ - J. Kucharczyk 



Choć wakacje się skończyły, 

chociaż minął wolny czas, 

mamy tyle wspomnień, 

tyle pięknych zdjęć 

z wczasów i wyjazdów, 

ze słonecznych miejsc. 

Ref.: Gdzie góry wysokie, 

jezior srebrnych blask, 

gdzie morze błękitne, 

piasek złotych plaż. 

Jest tyle pięknych miejsc, 

warto zwiedzić je 

i wrócić kiedyś tam, 

za rok czy za lat pięć. 

 2. Warto zwiedzić całą Polskę 

od Bałtyku aż do Tatr. 

Poznać inne kraje, 

lecz pamiętać też – 

tam, gdzie babcia, dziadek 

jest przecudna wieś. 

Ref.: Gdzie góry… 

 

,,To jestem ja’’ 



           06.09-10.09.2021r. 

 

            Zadania dydaktyczne: 

 przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu, 

 określanie swoich zainteresowań, 

 wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w 

grze itp., 

 uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych, 

 wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich. 

 

                                  
              

 

 

 

 

 

 



Piosenka "Wrześniu, wrześniu"- autor nieznany 

 

 

1. Do przedszkola powracają wreszcie dzieci, 

wciąż jest lato i słoneczko nadal świeci, 

lecz już wiemy, że niedługo będzie jesień, 

bo wakacje się skończyły, już jest wrzesień. 

 

Ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury, 

zaproś słońce, 

by świeciło coraz jaśniej,  

coraz mocniej. 

 

2. Dziś od rana mgła i już nie widać nieba, 

pada gęsty deszcz choć wcale go nie trzeba, 

ludzie niosą rozłożone parasole, 

już zmoczone wszystkie domy i przedszkole. 

 

Ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Moja grupa” 

 

13.09-17.09.2021 r. 

            Zadania dydaktyczne: 

 przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu, 

 dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji, 

 poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, 

niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.), 

 uczestniczenie we wspólnych zabawach, 

 rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała. 

 

 

 

 

 

 

Wiersz „W przedszkolu jak w domu” B. Szelągowska 

 

Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci, 

Idą do przedszkola z rodzicami dzieci. 

W przedszkolu zabawek i książek bez liku, 

Każdy ma tam miejsce przy małym stoliku. 

Razem z naszą Panią, pilnie się uczymy. 

Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy. 

Powiem Wam coś jeszcze! Nie mówcie nikomu… 



Że my się czujemy jak u siebie w domu! 

 

 

,,Moja droga do przedszkola’’ 

20.09-24.09.21r. 

 

Zadania dydaktyczne: 

 kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia 

w ruchu drogowym, 

 zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się 

po ulicy, 

 rozpoznawanie wybranych znaków drogowych, 

 rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania, 

 poznawanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych, 

 poznawanie pojazdów uprzywilejowanych i roli, jaką pełnią w niesieniu pomocy 

potrzebującym, 

 uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa. 

 

 

Wiersz  ,,Przejście przez ulicę’’ J. Koczanowska 
 

 

W dużym mieście wielki ruch, 

samochodów wiele, 

jeśli chcesz bezpiecznym być, 

musisz o tym wiedzieć: 

przez ulicę można przejść tylko w takim miejscu, 

gdzie mrugają światła dwa, 

pasy są na przejściu. 

To czerwone woła: STOP, 

stój i czekaj grzecznie, 

a zielone prosi: idź, 

możesz przejść bezpiecznie. 

Zapamiętaj jeszcze to: gdy po mieście chodzisz, 



musisz pod opieką być dorosłej osób. 

 

 

 

 

,,Idzie jesień… przez las, park’’ 

27.09-01.10.2021r. 

 

Zadania dydaktyczne: 

 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich 

do określonej pory roku, 

 rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, 

 rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych, 

 przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt, 

 poznawanie wybranych grzybów – jadalnych i trujących, 

 nazywanie wybranych drzew iglastych 



 

 

 

 

Piosenka ,,Niteczka do niteczki’’- K. Gowik 

 

1. Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki, 

grzybek do grzybka we wrzosach w lesie, 

tak rozpoczyna się jesień. 

Listek do listka wiatr ciepły niesie. 

Tak rozpoczyna się jesień. 

Ref.: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu. 

I kołyszemy, kołyszemy, szuuuuuu. 

I zaplatamy babie lato w długą nić, 

bo jesień wesoła ma być! 

I zaplatamy babie lato w długą nić, 

bo jesień wesoła ma być! 

2. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka, 

gruszka do gruszki w sadzie pachnącym, 

to jesień u nas już mieszka! 

I jarzębina w parku szumiącym. 

To jesień u nas już mieszka! 

Ref.: I wirujemy… 



 

3. Promyczek do promyczka, koszyczek do koszyczka, 

stos kartofelków w polu daleko. 

Jesień uśmiecha się lekko. 

I słoneczniki niby żołnierze. 

Jesień do tańca się bierze! 

Ref.: I wirujemy… 

 

 

 

 

Opracowała: Paulina Benecka 


