
WE WRZEŚNIU W NASZEJ GRUPIE: 

 
 

Temat: Wspomnienia z wakacji 

Termin realizacji: 04-08. 09. 2017 

 

Temat: W przedszkolu. 

Termin realizacji: 11- 15.09.2017 

 

Temat: Moja droga do przedszkola 

Termin realizacji: 18-22.09.2017 

 

Temat: Nadeszła jesień 

Termin realizacji: 25-29.09.2017 

 
 

CELE: 

 

- wspomnimy wakacje,  

- powitamy nowych kolegów 

- zapoznamy się z metodą nauki matematyki „Ogrody Liczbowe Willego” 

- ułożymy kodeks naszej grupy 

- przypomnimy sobie jak bezpiecznie poruszać się po drogach 

- powitamy jesień,  

- będziemy malować jesienne krajobrazy 

-będziemy dzielić wyrazy na sylaby i na głoski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
salaamarilla2009.blogspot.com 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigqcW8uI7WAhWqNpoKHeI4AKAQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fsalaamarilla2009.blogspot.com%2F2011%2F04%2F&psig=AFQjCNE5J8zIclgkvwoxa3SvLC_U3kRHnQ&ust=1504714494010037


 

Temat: Wspomnienia z wakacji 

Termin realizacji: 04-08. 09. 2017 
 

Znowu w przedszkolu (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

I. Gdy odejdzie słoneczne, ciepłe lato  

i wakacje już skończą się,  

wrócą dzieci do przedszkola,  

bo w przedszkolu fajnie jest.  

Ref.: W naszym przedszkolu zawsze jest wesoło,  

w naszym przedszkolu miło płynie czas.  

Dzieci są zawsze radosne, szczęśliwe,  

więc tu z chęcią wraca każdy z nas.  

II. Poznajemy literki i cyferki  

i wierszyków uczymy się.  

I śpiewamy, i tańczymy,  

tu jest piękny każdy dzień.  

Ref.: W naszym...  

III. Tutaj zawsze koledzy, koleżanki  

tak radośnie witają mnie.  

Co dzień świetnie się bawimy.  

Czy gdzieś będzie lepiej? Nie! 

 

 
WWW.otwock.pl 

 

 

H. Zdzitowiecka „Na plaży” 

Wesoło jest dzieciom  

na piaszczystej plaży.  

Smaga wiatr od morza,  

słońce z nieba praży. 

Wesoło jest dzieciom,  

radosne ich minki.  

Przyjechały białe,  

odjadą „Murzynki”. 

 

 



 

Temat: W przedszkolu. 

Termin realizacji: 11- 15.09.2017 

 

 
A. Galica Grzeczne słówka 

Dziękuję, przepraszam i proszę  

– trzy słówka za małe trzy grosze.  

I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna  

znają te słówka na pewno.  

To przecież niewiele kosztuje, 

gdy powiesz uprzejmie: dziękuję!  

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno  

– nawet, gdy jesteś królewną.  

Trzy słówka za małe trzy grosze  

– dziękuję, przepraszam i proszę 

 

 

 

 

 

Piosenka „Głowa, ramiona, kolana, pięty” (sł. M. Bogdanowicz, mel. 

Tradycyjna) 

 
Tak gimnastyka, dobra sprawa, 

Dla nas wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę, w przód i w bok, 

Skłon do przodu, w górę skok. 

 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

Kolana, pięty, 

Kolana, pięty; 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

Oczy, uszy, usta, nos. 
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Temat: Moja droga do przedszkola 

Termin realizacji: 18-22.09. 2017 
 

J. Koczanowskiej Przejście przez ulicę. 

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 osoby. 

 

 

 

 

 

 

E. Stadtmüller Kto to? 

Wiesz, kto chodzi w mundurze  

i porządku jest stróżem?  

Kto jeździ radiowozem?  

Kto obronić cię może?  

Gdy wypadek się zdarza,  

kiedy ktoś ci zagraża,  

gdy wpakujesz się w biedę...  

– dziewięć, dziewięć i siedem!  

9 9 7 

Dzwoń – czy we dnie, czy w nocy,  

śmiało wzywaj pomocy.  

Ład i spokój przywracać  

właśnie to jego praca.  

O kim mowa? Kto zgadnie?  

− To policjant!  

− Dokładnie. 
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Temat: Nadeszła jesień 

Termin realizacji: 25-29.09.2017 
 

Idzie jesień poprzez świat (sł. i muz. K. Gowik). 

I. Kwitną astry kolorowe, liście lecą mi na głowę,  

w polu kopią kartofelki, bo już czas!  

Jesień wita świat, wita nas!  

Ref.: Idzie jesień, idzie jesień poprzez świat.  

Wrzesień w kolorowe liście wpadł! O tak!  

Idzie jesień, za nią słońca złoty blask.  

Witaj, witaj wśród nas, witaj wśród nas!  

II. W sadzie jabłka malowane do koszyka skaczą same.  

Babie lato plącze nitki, bo już czas!  

Jesień wita świat, wita nas!  

Ref.: Idzie jesień…  

III. W lesie kwitną piękne wrzosy,  

grzybki rosną w kroplach rosy.  

Na wycieczkę chodźmy razem, bo już czas!  

Jesień wita świat, wita nas!  

Ref.: Idzie jesień… 

 

L. Łącz Pogodna jesień 

 

Nie myśl nigdy, że jesień jest smutna, 

przydymiona, wyblakła, deszczowa, 

że to koniec wakacji i słońca, 

mama leżak na strychu już chowa. 

Idź na spacer do parku w niedzielę, 

spotkasz wróżkę, co kolor zieleni 

czarodziejską swą różdżką z gałązki 

w złoto, brązy, purpurę zamieni. 

Patrz, jak cieszy się ruda wiewiórka, 

co jak płomyk wśród dębów skakała, 

a jagody, żołędzie, orzechy 

gdzieś wśród liści i traw pochowała. 

Już chomiki, borsuki i kuny 

pozbierały zapasy na zimę, 

bo niedługo korale jarzębin 

będą miały ze śniegu pierzynę. 
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Opracowała K. Konik 


