
Tematy kompleksowe realizowane we wrześniu w 

grupie VII- MOTYLKI: 

 

I. To jestem ja 

II. Moja grupa 

III. Moja droga do przedszkola 

IV. Idzie jesień przez par i las 

 

 

„To jestem ja” 

01.09- 09.09 

 

W tym tygodniu dzieci, będą: 

• zachęcane do poznawania kolegów i koleżanek z grupy, 

• rozwijały mowę 

• wzmacniały poczucie bezpieczeństwa poprzez poznawanie przedszkola 

• zwracały uwagę na wygląd i wyposażenie 

przedszkola 

• dostrzegały podobieństwo między dziećmi a 

rodzicami, 

• rozwijały sprawność ruchową 

• poznawały ważniejsze regiony Polski 

• rozwijały sprawności manualną 

• poznawały narządy zmysłów 

• utrwalały nazwy części ciała http://korczaknr2.pl/ 

• poznawały różne stany emocjonalne 

• rozwijały umiejętności matematyczne- kodowanie 

 

 

Piosenka Czuję świat (sł. i muz. K. Gowik). 

I. Codziennie widzę świat i słyszę, jak rośnie kwiat. 

Gdy pójdę w góry, poczuję, jak pachnie wiatr – mmmmm. 

http://korczaknr2.pl/


I lody zjem ze trzy, i dotknę chłodnej mgły, 

bo WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ, SMAKUJĘ, DOTYKAM! 

Ref.: Moje oczy widzą świat w kolorach, barw chyba sto. 

Moje uszy słyszą to, co muszą i co chcą. 

A mój nosek wącha, wącha, wącha, w buźce czuję smak. 

A gdy dotknę czegoś tu i tam, to już wiem, 

jakie szczęście mam! 

II. Codziennie patrzę w krąg i słyszę, jak brzęczy bąk. 

A w kuchni pachną ciasteczka z maminych rąk – mmmmmm. 

Smak pyszny: mniam, mniam, mniam, już dłonie w ciastkach mam, 

bo WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ, SMAKUJĘ, DOTYKAM! 

Ref.: Moje oczy widzą świat… 

 

 

https://www.facebook.comensorykadlasmyka/ 

 

II. To jestem ja 

12.09-16.09 

W tym tygodniu dzieci, będą: 

• rozwijały mowę 

• rozwijały orientację przestrzenną, 

• rozwijały sprawność manualną 

• rozwijały sprawność fizyczną 

https://www.facebook.comensorykadlasmyka/


• utrwalały pojęcia: przygrywka, zwrotka, refren, 

• poznawały piosenkę, bawiły się przy melodiach piosenek 

• rozwijanie sprawność manualną 

• dekodowały obrazki – tworzenie kontraktu grupowego, 

• przygotowywały się do nauki czytania. 

• poznawały innych niż dotychczas zasady zachowania się w grupie, 

• rozwijanie sprawności ruchową 

 

 Małgorzata Barańska „Prawa, lewa strona ciała” 

Prawe oko, prawe ucho,  

prawa ręka, prawy bok.  

Prawą nogą najpierw tupnę,  

potem w prawo zrobię krok.   

Tutaj lewy mam policzek,  

lewe ucho, lewe oko.  

Stań naprzeciw mnie,  

i spójrz w oczy mi głęboko. 

https://merlin.pl/lewa-reka-prawa-reka-

debit/2205850/ 

 

 

„Krąg dziecięcych rąk” (K. Gowik) 

1. Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg, 

tak dużo innych, dziecięcych rąk 

przyjaciół, co uśmiechnięci są, 

tak dużo, tak dużo rąk... 

https://merlin.pl/lewa-reka-prawa-reka-debit/2205850/
https://merlin.pl/lewa-reka-prawa-reka-debit/2205850/


Ref.: Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć 

i codziennie wesoło bawić się,  

szukać przygód tu i tam, w bajki wierzyć też, 

bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć. 

2. Samemu być to bardzo źle, 

smutno i z łezką, więc nie, nie, nie! 

Muzyka, śmiech i serca w krąg, 

tak dużo, tak dużo rąk... 

Ref.: Bo tak dobrze... 

3. Czy jesteś tu, czy jesteś tam, 

mając przyjaciół, nie jesteś sam. 

Oni tu obok, tak blisko są, 

tak dużo, tak dużo rąk... 

Ref.: Bo tak dobrze...  

 

http://www.dzielnica12.krakow.pl/2015/03/trzy-magiczne-slowa-na-wiosne-prosze-przepraszam-

dziekuje/ 

 

 

III. Moja droga do przedszkola 

19.09- 23.09 

W tym tygodniu dzieci, będą: 

• poznawały zasady ruchu drogowego, 

• rozpoznawały pasy, sygnalizację świetlną 

• zapoznały się z kołem, 

• rozwijały umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości, 

http://www.dzielnica12.krakow.pl/2015/03/trzy-magiczne-slowa-na-wiosne-prosze-przepraszam-dziekuje/
http://www.dzielnica12.krakow.pl/2015/03/trzy-magiczne-slowa-na-wiosne-prosze-przepraszam-dziekuje/


• rozwijały sprawność fizyczną 

• rozwijały umiejętności wokalne, 

• wyrabiały reakcję na przerwę w muzyce, 

• rozwijały sprawność 

manualną 

• rozwijały słuch 

fonematyczny 

• zapoznawały się z 

wybranymi znakami drogowymi, 

• rozwijanie mowę 

• utrwalały zasady ruchu 

drogowego, 

 

 Piosenka „ Każdy kierowca chciałby być” (sł. i muz. J. Kucharczyk). 
https://nazakolu.hopkids.pl/pl/news/17,12 

 

1. Tyle samochodów jeździ po ulicach, 

a każdy kierowca świetnie zna przepisy. 

My zasady ruchu też już dobrze znamy, 

bo jako piesi po drogach się poruszamy. 

Ref.: Wiemy, że światło czerwone znaczy stop, 

zielone zaś – możesz iść! 

Znaki drogowe trzeba znać, 

by bezpiecznym być! 

2. Gdy już będę duży, kierowcą zostanę 

i przepisy ruchu poznam doskonale. 

https://nazakolu.hopkids.pl/pl/news/17,12


Będę miał samochód, no i prawo jazdy 

jak mama, tata, i ciocia, wujek i dziadek. 

Ref.: Wiemy, że światło... 

               

Wiersz  

Irena Salach „Na pomoc!” 

Gdy przytrafi się wypadek,  

wiem, co trzeba zrobić. 

Nauczyła mnie mama, 

do kogo zadzwonić. 

Gdy się zderzą samochody,  

okradną Alicję, 

997 stukam, 

dzwonię na policję. 

Widać z okna ogień, 

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-w-sp2-w-lubaniu 

 

chmurę jak noc czarną, 

998 stukam, 

wzywam straż pożarną. 

albo się skaleczy, 

999 to numer, 

gdzie pan doktor leczy. 

A gdy w domu czasem 



potrzebuję pomocy, 

do babci mogę dzwonić 

rano, wieczorem i w nocy. 

 

 

IV. Idzie jesień przez las i park 

26.09-30.09 

 

W tym tygodniu dzieci, będą: 

• zapoznawały się ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem, 

• poznawały oznaki nowej pory roku – jesieni. 

• rozwijały mowę, 

• utrwalały oznaki jesieni, 

• rozwijały sprawność manualną 

• utrwalały kolory jesieni 

• rozwijały umiejętności wokalne, 

• obrazowały tekst piosenki ruchem, 

• rozwijały wyobraźnię 

• rozwijały umiejętności liczenia z 

zastosowaniem liczebników głównych 

i liczebników porządkowych 

• poznawały przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących, https://glos.live/Wiadomosci/detail/Je 

• rozwijały sprawność fizyczną 

• rozwijały mowę i pamięć 

• Wprowadzały schemat dźwiękowy jako ilościowe oznaczanie głosek. 



 

"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… 

  

 https://kafeteria.pl/16818,z-czym-kojarzy-ci-sie-jesien 



 

 

 

Witamy panią Jesień – instrumentacja wiersza B. Formy 

Idzie przez las pani Jesień, uderzają w bębenek w rytmie ćwierćnut, 

psotny wiatr w worku niesie. potrząsają grzechotką, 

Wypuścić go z worka trzeba, zgniatają kartki papieru (szelest), 

niech strąci liście i drzewa.  

Witamy panią Jesień. wykonują piękny ukłon, 

Liście wirują nad ziemią, delikatnie potrząsają tamburynem, 

ich barwy w słońcu się mienią. 

Dzieci bardzo się cieszą, miarowo 

uderzają w tamburyn, 

szybko do parku spieszą. 

Witamy panią Jesień. wykonują piękny 

ukłon, 

Spadają kasztany, żołędzie, klaszczą, 

wkoło pełno ich wszędzie. 

Jesień dary przyniosła, pocierają o 

membranę bębenka, 

piękna, bajkowa, radosna. 

                                                                                          https://www.eska.pl/news/pogoda-na-wrzesien-2015 

 

Witamy panią Jesień. wykonują piękny ukłon, 

Lecz kiedy ma humor ponury, uderzają w trójkąt. 

maluje deszczowe chmury 

 Opracowała: 

Katarzyna Tołsty i Magdalena Bramorska 


