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Wrzesień 2022 r. 
 

 

 

Tydzień I- Przyjaciele w przedszkolu 

 

 kształtowanie pożądanych zachowań, respektowanie norm społecznych - wypracowanie 

kontraktu grupy 

 wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w 

przedszkolu  

 wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych techniki 

 kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów  

 kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeli-

czania i porównywania kolekcji 

 kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia 

(obok, przed, za, między) 

 

Tydzień II- Jesteśmy bezpieczni 

 
 kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajo-

mość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i 

z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię) 

 posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w 

nagłosie i wygłosie (na początki i na końcu słowa) 

 rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności  

 wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia 

oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, 

pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)   

 

Tydzień III- Razem się bawimy 

 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć wła-

snych i innych ludzikształtowanie umiejętności budowania relacji kształtowanie umiejętno-

ści określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod) 

 kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek 

(wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie 

elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)  

 kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie ko-

lekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie gdzie jest więcej, gdzie jest 

mniej 

 kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie gło-

sek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie 

 



 

Tydzień IV- Różni ludzie- to My 

 

 wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (czeka-

nie na swoją kolej, ustępowanie, pomaganie  

 doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby 

 kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie gło-

sek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie 

 poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o” 

 poznanie obrazu graficznego liczby „1” 

 

 

 

 

 

  Piosenka „Wrześniu, wrześniu” 

  

1.Do przedszkola powracają wreszcie 

dzieci, 

wciąż jest lato i słoneczko nadal świeci, 

lecz już wiemy, że niedługo będzie jesień, 

bo wakacje się skończyły, jest już 

wrzesień 

ref. Wrześniu, wrześniu, przegoń chmury 

Zaproś słońce, 

by świeciło coraz jaśniej,  

coraz mocniej 

2. Dziś od rana mgła i już nie widać nieba, 

pada gęsty deszcz, choć wcale go nie 

trzeba, 

ludzie niosą rozłożone parasole, 

już zmoczone wszystkie domy i 

przedszkole. 

ref. Wrześniu, wrześniu….. 

 

. 

Ważne wydarzenia w grupie: 

 

15.09.2022 r. Dzień Kropki 

20.09.2022 r. Dzień Przedszkolaka 

22.09.2022 r. Wycieczka przedszkolna -

Zielona Przystań nad Płonią 

28.09.2022 r. Dzień Jabłka 

 


