
   

 
  

 https://www.freepik.com/premium-vector/cartoon-frog-sitting-leaf_2253748.htm  

Grupa VII ŻABKI  

  

Wrzesień   

  

Tematy kompleksowe:  

  

1. Opowiem o sobie - 01.09.2022r.- 09.09.2022r.  

2. Moja grupa- 12.09.2022r.- 16.09.2022r.  

3. Moja droga do przedszkola- 19.09.2022r.- 23.09.2022r.  

4. Dbam o siebie i o środowisko- 26.09.2022r.- 30.09.2022r.  

  
  

  



  

  

Opowiem o sobie  

01.09- 09.09.2022r.  

  
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/grupa-malych-dzieci-postac-z-kreskowki-na-bialym-tle_11420324.htm   

  

  

Cele:  

• przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu,  

• podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów,  

• podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego 

owocu, pojazdu itp.  określanie swoich zainteresowań.  

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

grze itp.   

• rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, 

strach, zazdrość, zawstydzenie).  

• nazywanie części ciała  

• określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów  

• Stosowanie liczebników w zakresie 20   

• Stosowanie liczebników w aspekcie kardynalnym   

• Odczytywanie swoich imion oraz odnajdywanie znanych liter.  

   
              Mała Orkiestra Dni Naszych   

               Wiara w siebie   

Świat jakoś dziwnie jest zbudowany. h G  

Potrafi popsuć twoje plany. D A G  
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Zawsze się znajdzie ktoś odważniejszy, e A  

I ktoś od ciebie nieco zdolniejszy. D A G  

Są tacy, którzy lepiej śpiewają,  

Lepiej od ciebie w piłkę grają, Ale to 

wcale nie ma znaczenia, Kiedy masz 

wiarę to się zmienia.  

  

Gdy wierzysz w siebie, D  

Wszystko się uda h  

Bo twoja wiara e  

Uczyni cuda. A Góry 

przenosi,  

Głazy podnosi, Skrzydeł 

dodaje, Do nieba 

wznosi.  

  

A twoje życie i moje życie Nie zawsze 

płynie znakomicie. Zawsze się znajdzie 

jeszcze silniejszy, Taki, co sukces twój 

chce zmniejszyć.  

Zawsze ktoś lepszą piosenkę stworzy,  

Szybciej od ciebie puzzle ułoży,  

Ale to wcale nie ma znaczenia, Kiedy 

masz wiarę to się zmienia.  

  

Gdy sił zabraknie usłysz te słowa:  

Najwięcej mocy ma twoja głowa,  

I będzie lepiej, i ty to sprawisz,  

Może choć troszkę świat naprawisz.  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  



Moja Grupa  

12.09-16.09.2022r.  

  

 
https://bezglutenowamama.pl/wp-content/uploads/2015/03/dieta1.jpg   

Cele:  

• - rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, 

szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.  wyszukiwanie takich samych 

przedmiotów, obrazków  

• wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.  

• odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)  

• rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek  

• wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.  

• powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek  

• uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i 

krótkich tekstów.  

• stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.  

• rozwijanie sprawności ruchowej  

• rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem 

klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej  

• wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych  

  
  

Piosenka Budujemy Ciszę   
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Budujemy ciszę, budujemy ciszę, budujemy 

z klocków ciszę  

Prawym uchem słyszę, lewym uchem słyszę, 

bardzo dobrze słyszę ciszę.  

  

Dzielnie pompujemy, dzielnie pompujemy 

Balon ciszy, bo tak chcemy  

Prawe ucho słyszy, lewe ucho słyszy  

jak w piwnicy tupią myszy  

  

Hałas przeganiamy, hałas przeganiamy  

Panią ciszę zapraszamy  

Cicho jak motyle, cicho jak motyle posiedzimy 

tu przez chwilę.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



Moja droga do przedszkola  

19.09-23.09.2022r.  

  
https://przedszkouczek.pl/tag/moja-droga-do-przedszkola/   

  

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   

https://przedszkouczek.pl/tag/moja-droga-do-przedszkola/
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• wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, rozwijanie 

logicznego myślenia   

  
  

  

Wierszyk o numerze 112   

"Gdy szwankuje nagle zdrowie - 112 pogotowie! Gdy gdzieś pożar zauważysz - 

112 dzwoń do straży! Gdy na drodze jest kolizja - 112 dzwoń policja! Pod numerem 

112 szybko pomoc znajdziesz zawsze!"  

KOLOROWE ŚWIATŁA  

Do przedszkola co dzień rano 

idę przez ulicę z mamą, droga 

wcale nie jest łatwa, bo na 

skrzyżowaniach światła. Ref. 

Czerwone światło: Stój!  

Zielone światło: Idź!  
Na żółtym świetle zawsze czekaj, tak 

już musi być.  

Samochody w rzędach stoją, 

a kierowcy spoglądają, czy 

już światło jest zielone, by 

odjechać w swoją stronę.  

Ref. Czerwone światło: Stój!  
Zielone światło: Idź!  
Na żółtym świetle zawsze czekaj, tak 

już musi być.  

Policjanci wciąż pracują, 

skrzyżowania obserwują, 

czy przepisy wszyscy znają i 

czy znaków przestrzegają.  

Ref. Czerwone światło: Stój!  
Zielone światło: Idź!  
Na żółtym świetle zawsze czekaj, tak 

już musi być.  
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Dbam o siebie i o środowisko  

26.09-30.09.2022  

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   

• budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia 

środowiska   

  

 
https://www.superkid.pl/uploads/clip/ecology/earth.jpg  
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Zdrowie mam bo o siebie dbam  

Agata Dziechciarczyk   

DBAM O SIEBIE, RĘCE MYJĘ  

ZĘBY, BUZIĘ ORAZ SZYJĘ  

KĄPIĘ W WANNIE PO DNIU CAŁYM  

BY ZARAZKI POSPADAŁY  

   

I ODŻYWIAM SIĘ TEŻ ZDROWO!  

ZDROWO ZNACZY KOLOROWO  

PRZY JEDZENIU NIE GRYMASZĘ  

JEM WARZYWA ORAZ KASZE  

   

NA SPACERY, CO DZIEŃ CHODZĘ PRZY 

POGODZIE, NIEPOGODZIE  

NIE PRZEGRZEWAM SIĘ, NIE ZIĘBIĘ  

MAM UBRANIE ODPOWIEDNIE  

   



GIMNASTYKA TO PODSTAWA  

WIĘC Z OCHOTĄ JĄ UPRAWIAM  

NA ROWERZE JEŻDŻĘ SOBIE  

ALBO TAŃCZĘ – SPORT TO ZDROWIE!  

  

  
https://assets.puzzlefactory.pl/puzzle/218/697/original.jpg  

  

Opracowała: Paulina Białobrzeska i Małgorzata Kasperska 
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