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Tydzień I – W PRZEDSZKOLU 

 utrwalenie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych                                     

 doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami 

 integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe                                                                               

 wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej                       

 rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce                            

 rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów 

 rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie 

globalne)           

 utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała  

 

Tydzień II – WAKACYJNE WSPOMNIENIA                                              

• zapoznanie z zapisem liczby 0                                                                                                                                    

• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej 

• wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa 

• rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej  
• próby tworzenia pojęć ogólnych 

• rozwijanie słownika czynnego  
• wyszukiwanie synonimów i rymów do podanych słów                  
• utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw 

• rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych 
znaków drogowych, instrukcji 

• doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów 

• doskonalenie umiejętności interpersonalnych 

• utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich 

• utrwalenie pojęcia pojazd uprzywilejowany 
 

Tydzień III – JESTEŚMY BEZPIECZNI                                                 

rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała 

 zapoznanie z obrazem graficznym głoski O 

 polisensoryczne poznawanie świata       

 rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań 

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze                                   

  rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym 

otoczeniu; liczba i cyfra 1 

 rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie 

fonetycznej 

 rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała                                     

zapoznanie z obrazem graficznym głoski o 

 polisensoryczne poznawanie świata       

 rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań 



 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie                                                           

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze                                   

 rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym 

otoczeniu; liczba i cyfra 1 

 rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie 

fonetycznej 

 

Tydzień IV – DARY JESIENI                                                                   
 doskonalenie umiejętności porównywania długości obiektów 

 rozróżnianie i nazywanie warzyw  i owoców  rosnących w Polsce i w innych regionach świata  

 rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła 

 ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia 

głosek w słowach 

 doskonalenie umiejętności globalnego czytania 

 ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy  

 kontynuowanie rytmów 3-elementowych 

 rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów;  

 doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo 

 odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych  

 zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów            

 utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów 

 wiązanie głoski a ze znakiem graficznym   

 doskonalenie wiedzy dzieci nt. przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw                                   

Piosenki i wierszyki: 
 

 

 

Wiersz pt.  „Uszka w górę, słoniku”. 

 

Mały słonik nieustannie figle płatał wszystkim wkoło  

I zwierzętom na sawannie było zwykle z nim wesoło.  

Lecz gdy w żartach przebrał miarę, często spokój czyjś naruszył,  

Potem miał zabawną karę: Łaskotanie, ha, ha – w uszy!  

Bo ten nasz urwisek słodki,  

za uszami miał łaskotki!  

Kiedy wujcio hipopotam chce odpocząć i podrzemać,  

Bierze zwykle kąpiel z błota,  

Lecz.....spokoju wujcio nie ma.  

Bo słoniątko bez litości trąbi głośno na wujaszka:  

Czemu wujek tak się złości...?  Czy się nie zna na igraszkach?!  

Jeśli słonik nie przestanie, zaraz będzie łaskotanie!” 

 

Piosenka pt. ,,Słoneczna cza-cza". 

Słońce promienieje, 

Twarze Nam opala. 

Wieje morska bryza, 

Pięknie szumi fala. 

 

Ref.: Słoneczne lato, tak, tak, tak, 

prosi do tańca, cza, cza, cza. 



Słoneczne lato, tak, tak, tak, 

prosi do tańca, cza, cza, cza. 

 

Różowe obłoki  

jak cukrowa wata 

kuszą obietnicą, 

słodkich smaków lata. 

 

 Ref.: Słoneczne lato, tak, tak, tak, 

prosi do tańca, cza, cza, cza. 

Słoneczne lato, tak, tak, tak, 

prosi do tańca, cza, cza, cza. 

 

Lato, lat, lato 

Piękne ma zwyczaje. 

Lato, lato, lato, 

Radość Nam rozdaje. 

 

Ref.: Słoneczne lato, tak, tak, tak... 

Ważne wydarzenia: 
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