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Tydzień I –  

o Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego 
przypomnienie imion dzieci w grupie przedszkolnej, 
o kształtowanie umiejętności przedstawiania się;  
o zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu;  
o poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań;  
o zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym: 
o kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych; 
o rozwijanie umiejętności samoobsługowych; 
o kształtowanie umiejętności rzutu oburącz. 
o Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń; 
 
Tydzień II –  

o Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi; kształtowanie nawyku prawidłowego 
 oddechu. 

o wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji; 

o zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata;  

o doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z 
wakacji, 

o poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, 
morze, jeziora), 

o utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy, 

o  poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji, 

o  poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, 
miastami Europy i świata, 

o kształtowanie sprawności manualnej 

o  kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej;  

o rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów 
według jednej cechy 

o rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania,  

o rozwijanie spostrzegawczości, kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i 
 ekspresji ruchowej 

 
Tydzień III –  

 

o Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie 

o  kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego 
zamieszkania; 



o  zwrócenie uwagi na to komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a 
komu nie;  

o wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości;  

o kształtowanie poczucia przynależności do rodziny 

o  doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z 
wykorzystania różnych środków transportu, 

o doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca 
swojego zamieszkania i adresu, 

o  doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,  

o doskonalenie umiejętności odczytywania symboli, 

o  utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię, 

o  doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z 
urządzeniami (nie tylko elektrycznymi), 

o poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: 
nie!, 

o doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych, 

o Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla 
utrzymania zdrowia, ćwiczenie reakcji na sygnał słowny i dźwiękowy. 

 

Tydzień IV –  
 
o Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem 
o kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;  
o doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną 

o zapoznanie się dzieci ze zmysłami 
o doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na 
schemacie oraz opisywania ich funkcji, 
o poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich 
pełnionych, 
o doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich 
funkcji, 
o rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów, 
o  zapoznanie z literą O, o na podstawie wyrazu „oko”, 
o  budowanie świadomości dzieci na temat higieny, 
o pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny, 
o poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu, 
o rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i 
wielkości; 
o wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk;  
o wdrażanie do dbania o porządek w sali  
o  kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. 
  
  
Tydzień V –  
 

o Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów 



o doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;  

o odczytywanie globalnie nazw warzyw;  

o kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw; 

o  rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;  

o doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;  

o  czytanie globalne nazw owoców; 

 

Wrześniowe  piosenki i wierszyki: 
 

 
Wiersz pt. "Jesień" 

 
Jesień, jesień idzie, 

czas już na porządki: 
Pozagrabiać liście 

i przekopać grządki. 
 

Idzie jesień, idzie, 
za jesienią zima, 
Ale nasz ogródek 

każdy mróz przetrzyma. 
 

Prześpią się rośliny 
pod pierzynką śniegu. 

A więc do roboty! 
Dzieci, do szeregu! 

 
Piosenka pt. "Przyszła jesień do przedszkola" 

 
Przyszła jesień do przedszkola 

staneła na progu, stanęła na progu. Zapaytała jesień dzieci:  
Czy wejść, do was mogę, czy wejśc do was mogę 

hej.  
 

Nie nie możesz, my nie chcemy 
cię tu widzieć pani, chcę tu widzieć pani. 

Bo jak wejdziesz do przedszkola 
nasmiecisz listkami, nasmiecisz listkami, 

hej. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ważne wydarzenia: 
 

o 15.09-Dzień Kropki 

o 20.09 -Dzień Przedszkolaka 

o 21.09-Dzień Pokoju 

o 22.09-Poczatek Jesieni 

o 28.09-Dzień Jabłka 

o 30.09-Dzień Chłopaka 

 

 

       


