
 

https://www.google.pl/search?q=poziomki&sxsrf=ACYBGNQnHklrnCFHbmPNSigjX-

HgFI4znA:1577692032165&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwihn5Hp8NzmAhULt4sKHStHDgYQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1536&bih=735#imgrc=flUoCpSsXeWeFM 

GRUPA VII 

POZIOMKI 

Wrzesień 

Tematy kompleksowe: 

 

1. W Przedszkolu  02.09.2019 r.- 06.09.2019 r.  

2. Wakacyjne wspomnienia  09.09.2019 r. - 13.09.2019 r. 

3. Jesteśmy bezpieczni  16.09.2019 r. - 20.09.2019 r.  

4. Dbam o siebie i środowisko  23.09.2019 r. - 27.09.2019 r. 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://gardenplant.pl/poziomki/11-poziomka-tuby-red-.html&psig=AOvVaw19lVYWd88kxspM4VyJpV6P&ust=1577778435654000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCk6Ovw3OYCFQAAAAAdAAAAABAE


 

W Przedszkolu   

 
https://www.google.pl/search?q=w+przedszkolu&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-yebq8NzmAhU8xMQBHUJxCM8Q2-

cCegQIABAA&oq=w+przedszkolu&gs_l=img.3..0l4j0i24l6.1164522.1166850..1167091...0.0..0.99.913.13......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0i8i30.kf35j_v-pB8&ei=g6sJXr78J7yIk74PwuKh-

Aw&bih=735&biw=1536#imgrc=5pCLn3ZWD8cVnM 

 

Cele: 

  zapoznanie z nowymi kolegami, wychowawcami  

  oglądanie sali i nowych zabawek 

  przydzielanie znaczków, półek i szafek 

  integracja grupy 

 uspołecznianie dzieci 

  przypomnienie zasad obowiązujących w sali, w łazience i szatni 

  przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas 

korzystania ze sprzętów terenowych na placu zabaw 

  przypomnienie zasad bezpieczeństwa dotyczących poruszania się między 

przedszkolem, a placem zabaw, a także podczas spacerów wokół 

przedszkola 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ponadwszystko.com/florek-pierwszy-dzien-przedszkolu/&psig=AOvVaw07y7thu0YeWDUu_zjWdw75&ust=1577779604223000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjDoZz13OYCFQAAAAAdAAAAABAD


  wdrażanie do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole 

  uczenie się serdecznych zachowań 

  wspomaganie rozwoju umysłowego 

  kształtowanie świadomości własnego wizerunku  

  nabywanie doświadczeń w zakresie autoprezentacji 

  wzmacnianie poczucia własnej wartości  

  utrwalanie znajomości własnego adresu 

  utrwalanie nazw części ciała 

  wzbogacanie słownictwa 

  umuzykalnienie dzieci  

  usprawnianie percepcji słuchowej  

  ćwiczenie pamięci słuchowej 

  rozwijanie umiejętności klasyfikowania 

  porównywanie liczebności zbiorów 

  rozwijanie mowy 

  usprawnianie rzutu oburącz 

  rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

  wdrażanie do stosowania przymiotników 

  rozwijanie spostrzegawczości  

  rozwijanie twórczej aktywności plastycznej  

 

 
https://www.google.pl/search?q=jestem+kulturalny+w+przedszkolu&tbm=isch&ved=2ahUKEwiorYKY9dzmAhWHIZoKHXXPDKgQ2-

cCegQIABAA&oq=jestem+kulturalny+w+przedszkolu&gs_l=img.3...576503.584595..584869...1.0..0.84.2277.33......0....1..gws-wiz-

img.....10..35i39j0j0i67j35i362i39j0i131j0i5i30j0i8i30j0i24j0i30.uz0v9IcF6OM&ei=FLAJXqjTDYfD6AT1nrPACg&bih=735&biw=1536#imgrc=7ERUT6jXHfYMKM 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://przedszkola-zlotow.pl/p1/page.php?idd=36&psig=AOvVaw2qu2pmQmFAqG_Yvb7BnJAQ&ust=1577780190429000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDJ7bH33OYCFQAAAAAdAAAAABAD


Przedszkole drugi dom  (sł. i muz. K. Bożek-Gowik) 

 

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 domem drugim jest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wakacyjne wspomnienia    

 https://www.google.pl/search?q=wakacyjne+wspomnienia+przedszkole&tbm=isch&ved=2ahUKEwjiycWv99zmAhULxMQBHQlYD5AQ2-

cCegQIABAA&oq=wakacyjne+wspomnienia+przedszkole&gs_l=img.3...572097.577925..578081...0.0..0.152.2335.31j2......0....1..gws-wiz-

img.......35i39j0j0i67j0i30j0i24.npHSfsjcgNY&ei=XrIJXuKiGouIk74PibC9gAk&bih=735&biw=1536#imgrc=8HHZZKolf6P9kM 

Cele: 

- wdrażanie do utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas pracy 

stolikowej  

- wdrażanie do prawidłowego chwytania narzędzia kreślarskiego 

- usprawnianie motoryki małej 

- rozwijanie wyobraźni 

- uświadomienie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla aktualnej 

pory roku 

- umuzykalnienie dzieci 

- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej 

- kształtowanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za wspólny występ 

- ćwiczenie kroków tanecznych 

- reagowanie na zmianę tempa i dynamiki utworu muzycznego 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.szkolneinspiracje.pl/wakacyjne-wspomnienia/&psig=AOvVaw2r6ip_c55fpJBMdDel8a4x&ust=1577780769876000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDSjcr53OYCFQAAAAAdAAAAABAD


- pogłębianie wiedzy na temat atrybutów lata 

- rozwijanie mowy 

- rozwijanie umiejętności zgodnej pracy w parach 

- rozwijanie orientacji przestrzennej 

- kształtowanie umiejętności planowania na kartkach papieru 

- rozumienie pojęć: mapa, kompas, GPS, globus 

- kształtowanie świadomości schematu własnego ciała 

- wyróżnianie i nazywanie części swojego ciała i ciała kolegi 

- wskazywanie podobieństw i różnic 

- podtrzymywanie koncentracji uwagi  

- obdarzanie innych uwagą 

- uszczegółowienie rysunku 

- ćwiczenie umiejętności prezentowania swojego wytworu 

- budowanie poczucia własnej wartości 

- poszerzanie słownika o nazwy środków transportu 

- odczytywanie piktogramów 

- ćwiczenia w argumentowaniu i budowaniu dłuższych wypowiedzi 

- wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej 

- szacowanie odległości na mapie 

- porównywanie długości sznurków 



https://www.google.pl/search?q=wakacyjne+wspomnienia+przedszkole&tbm=isch&ved=2ahUKEwjiycWv99zmAhULxMQBHQlYD5AQ2-

cCegQIABAA&oq=wakacyjne+wspomnienia+przedszkole&gs_l=img.3...572097.577925..578081...0.0..0.152.2335.31j2......0....1..gws-wiz-

img.......35i39j0j0i67j0i30j0i24.npHSfsjcgNY&ei=XrIJXuKiGouIk74PibC9gAk&bih=735&biw=1536#imgrc=FQgoZdTJF___WM 

 

Bajka o słońcu (E. Piotrowska) 

Ten, kto poznał świat, co nieco wie, 

że gwiazdy nocą świecą. 

W dzień zaś, gdy się robi jasno 

to wydaje się, że gasną. 

Lecz istnieje gwiazda taka, 

z którą jest nieziemska draka. 

W nocy gdzieś w najlepsze śpi, 

w dzień na środku nieba lśni (...) 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.przedszkola.edu.pl/scenariusz-zajec-w-grupie-5-latkow---nadmorskie-wspomnienia-z-wakacji.html&psig=AOvVaw2r6ip_c55fpJBMdDel8a4x&ust=1577780769876000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDSjcr53OYCFQAAAAAdAAAAABAJ


Jesteśmy bezpieczni   

 https://www.google.pl/search?q=jeste%C5%9Bmy+bezpieczni+przedszkole&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5kezD-dzmAhVHC5oKHY2GD8wQ2-

cCegQIABAA&oq=jeste%C5%9Bmy+bezpieczni+przedszkole&gs_l=img.3...1095614.1102088..1102230...0.0..0.102.2184.30j1......0....1..gws-wiz-

img.......0j0i131j35i39j0i67j0i30j0i5i30j0i8i30j0i24.RgAyo_B-U0Y&ei=obQJXvm8NceW6ASNjb7gDA&bih=735&biw=1536#imgrc=8j0urr8alHP2-M 

Cele: 

 doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi na temat 

miejsca swojego zamieszkania i adresu 

 doskonalenie umiejętności zadawania pytań 

 doskonalenie umiejętności odczytywania symboli  

 utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię 

 doskonalenie sprawności manualnej 

 doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów 

 przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw 

 doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z 

urządzeniami 

 poszerzanie wiedzy na temat zasad kontaktu z nieznajomymi 

 wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych  

 rozwijanie logicznego myślenia 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://przedszkouczek.pl/2019/09/05/jestesmy-bezpieczni-dzieci-starsze-czwartek-19-09-19/&psig=AOvVaw2D0wrp3GC3PYz9pvGUlbZn&ust=1577781873439000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiXttf93OYCFQAAAAAdAAAAABAF


https://www.google.pl/search?q=jeste%C5%9Bmy+bezpieczni+przedszkole&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5kezD-dzmAhVHC5oKHY2GD8wQ2-

cCegQIABAA&oq=jeste%C5%9Bmy+bezpieczni+przedszkole&gs_l=img.3...1095614.1102088..1102230...0.0..0.102.2184.30j1......0....1..gws-wiz-

img.......0j0i131j35i39j0i67j0i30j0i5i30j0i8i30j0i24.RgAyo_B-U0Y&ei=obQJXvm8NceW6ASNjb7gDA&bih=735&biw=1536#imgrc=GsI7CRkS32PmuM 

 

 

Pali się! (J. Brzechwa) 

(...) Biegną strażacy, rzucają liny, 

tymi linami ciągną drabiny, 

Włażą do góry, pną się na mury, 

Tną siekierami, aż lecą wióry! 

Czterech strażaków staje przy pompie - 

Zaraz się ogień w wodzie ukąpie (...). 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://przedszkouczek.pl/2019/09/06/jestesmy-bezpieczni-2/&psig=AOvVaw2D0wrp3GC3PYz9pvGUlbZn&ust=1577781873439000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiXttf93OYCFQAAAAAdAAAAABAL


Dbam o siebie i środowisko 

  

 https://www.google.pl/search?q=dbam+o+srodowisko&tbm=isch&ved=2ahUKEwjGq4jS_dzmAhVJZJoKHU7WDB8Q2-

cCegQIABAA&oq=dbam+o+srodowisko&gs_l=img.3..0i30.953290.956711..956937...0.0..0.85.1232.17......0....1..gws-wiz-

img.......0i131j0j0i67j0i8i30j0i24.kenFkSp5Zns&ei=8bgJXobvGsnI6QTOrLP4AQ&bih=735&biw=1536#imgrc=-lv8hapEjJQhDM 

 

 

Cele: 

 doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała 

 poszerzanie wiedzy na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez 

nich pełnionych 

 wypowiadanie się na temat zmysłów i ich funkcji 

 rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów  

 wprowadzenie litery O 

 budowanie świadomości na temat higieny 

 pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz 

higieny 

 poszerzanie wiedzy na temat zmysłu dotyku, węchu i smaku 

 doświadczenia polisensoryczne 

 budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z 

zanieczyszczenia środowiska 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://stressfree.pl/ekologia-zaczyna-sie-w-domu/&psig=AOvVaw3wl3ZSBpwxamDQ2LdtnSvq&ust=1577782831787000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDt15-B3eYCFQAAAAAdAAAAABAO


https://www.google.pl/search?q=zmys%C5%82y&tbm=isch&ved=2ahUKEwjpn4Wbgd3mAhURzaYKHQujDUMQ2-

cCegQIABAA&oq=zmys%C5%82y&gs_l=img.3..0l10.467829.469645..470075...0.0..0.77.424.6......0....1..gws-wiz-

img.......35i39j0i131.f808rsLc6k4&ei=r7wJXqmMMJGamwWLxraYBA&bih=735&biw=1536#imgrc=TO6m2jhoK1f4CM 

Duszki, duszki (D. Gellner, muz. A. Pałac) 

Żyją w lesie małe duszki, 

które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki 

i do pracy zapał wielki (...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: D. Jabłońska 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.emag.pl/blog/felietony/masz-wiecej-niz-5-zmyslow/&psig=AOvVaw0KcVRgMJdBr03rShuAmHyf&ust=1577783303243000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCrqf-C3eYCFQAAAAAdAAAAABAD

