
ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU WRZEŚNIU W GRUPIE IX „TYGRYSKI” 

 

 

Tematy kompleksowe: 

1. Witaj, przedszkole! 

2. Jestem przedszkolakiem 

Temat kompleksowy: Witaj, przedszkole! 

Data realizacji: 03-07.09.2018 

Cele ogólne: 

-zapoznanie z kolegami i nauczycielami, obsługą przedszkola, 

-zapoznanie dzieci z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, 

-zapoznanie dzieci z kącikami znajdującymi się w sali, 

-stworzenie razem z dziećmi kodeksu Przedszkolaka, 

-zapoznanie dzieci z szatnią, placem zabaw, 

-budowanie relacji w grupie, 

-integracja grupy poprzez różnego rodzaju zabawy muzyczno-ruchowe, 

zabawy z chustą animacyjną, 

-rozwijanie słownictwa czynnego- poprzez różnego rodzaju zabawy 

paluszkowe, czytanie książek, masażyki, zabawy m. Batti Strauss i m. 

Klanzy 

-budowanie pozytywnych relacji w grupie. 

 



Piosenki i wierszyki: 

 

https://www.google.pl/search?q=kliparty+darmowe+nutki&rlz=1C1AVNG_enPL665PL665&tbm=isch&tbo=u&sou

rce=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjgsvnNm67dAhUslYsKHUIwBdIQsAR6BAgGEAE&biw=1280&bih=709#imgrc=25

yVLo50U42SSM: 

 
https://pixabay.com/pl/photos/?q=li%C5%9Bc&hp=&image_type=all&order=popular&cat=&min_width=&min_height= 

„Dwóm tańczyć się zachciało” 

(sł. I muz. popularne) 

Dwóm tańczyć się zachciało, 

zachciało, zachciało, 

lecz im się nie udało 

fari fari fara. 

 

Kłócili się ze sobą, 

ze sobą, ze sobą, 

ja nie chcę tańczyć z tobą 

fari fari fara. 

 

Poszukam więc innego, 

innego, innego, 

do tańca zgrabniejszego, 

fari, fari, fara 



„Rączki robią klap, klap, klap” 

(popularna piosenka dziecięca) 

Rączki robią klap, klap, klap.                     

nóżki robią tup, tup, tup. 

Tutaj swoją główkę mam                    

i na brzuszku sobie gram. 

Buźka robi am, am, am, 

oczka patrzą tu i tam, 

tutaj swoje uszka mam  

i na nosku sobie gram. 

„Maszeruje mała Ania” 

(Autor: Bożena Forma) 

1. Maszeruje mała Ania 

razem z rodzicami, 

głośno śpiewa im piosenkę 

z wiatrem i ptakami. 

Ref. La la la śpiewaj też, 

la la la jeśli chcesz. 

2. Opowiada o przedszkolu 

i o miłej pani, 

o zabawkach i o swojej 

przyjaciółce Hani. 

Ref. La la la śpiewaj też, 

la la la jeśli chcesz. 
 



Zabawa paluszkowa: „Biedronka”   

 

 

Biedronka mała, 

Robaczki spotkała: 

z tym się przywitała,       

tego pogłaskała. 

temu pomachała, 

tego zabrać chciała, 

z tym się pożegnała i do nieba poleciała. 

 

Data realizacji: 10-14.09.2018 

Temat kompleksowy: Jestem przedszkolakiem 

Cele ogólne: 

-utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy, 

-rozwijanie mowy, 

-rozpoznawanie i nazywanie wybranych kolorów, 

-utrwalanie zasad i reguł panujących w grupie, 

-zwracanie uwagi na chodzenie parami lub ustawianie się w pociąg, 

-budowanie relacji w grupie, 



-integracja grupy poprzez różnego rodzaju zabawy muzyczno-ruchowe z 

pokazywaniem, 

-rozwijanie sprawności manualnych poprzez różnego rodzaju zabawy 

plastyczne, 

-wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy 

konstrukcyjne. 

 

Piosenki i wierszyki: 

 

 „Jestem sobie przedszkolaczek”  

(sł. M. Terlikowska; muz. L. Miklaszewski) 

Jestem sobie przedszkolaczek, 

Nie grymaszę i nie płaczę, 

Na bębenku marsza gram, 

Ram tam tam, ram tam tam. 

 

Mamy tu zabawek wiele, 

Razem bawić się weselej, 

Bo kolegów dobrych mam, 

Ram tam tam, ram tam tam. 

 

Mamy klocki, kredki, farby, 



To są nasze wspólne skarby, 

Bardzo dobrze tutaj nam, 

Ram tam tam, ram tam tam. 

 

Kto jest beksą i mazgajem, 

Ten się do nas nie nadaje, 

Niechaj w domu siedzi sam, 

Ram tam tam, ram tam tam. 

 

 

„Wesoła zabawa” 
(sł. i muz. D. i K. Jagiełło) 

 

http://ps2podslonkiem.pl/2013/06/wesola-zabawa-grupa-i-2/ 

I. Jak przyjemnie i wesoło, 

gdy maluchy są wokoło, 

nóżka lewa, nóżka prawa, 

jaka miła to zabawa. (bis) 

Ref. Hop, hop, tra, la, la, 

tańczę, gdy muzyka gra 

II.Przyszła pora na klaskanie, 

aż się dziwią wszystkie panie, 

rączka lewa, rączka prawa, 

jaka miła to zabawa. (bis) 

Ref. Hop, hop, tra, la, la,…….. 



III.Teraz pięknie się kłaniamy, 

naszą panią pozdrawiamy, 

rączka lewa, rączka prawa, 

jaka miła to zabawa. (bis) 

Ref. Hop, hop, tra, la, la,………… 

Opracowała: Sylwia Głuchowska 

 


