
 

WRZESIEŃ 

Tydzień I – PRZEDSZKOLAKI, TO MY! 

 - rozwijanie aktywności dziecka w różnych formach i obszarach  

- doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych   

- przypomnienie zasad regulujących właściwe zachowania podczas pobytu w przedszkolu 

- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji                    

- wdrażanie do wypowiadania się na określony temat pełnym zdaniem 

- rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania 

- kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia 

przedmiotów w przestrzeni  

 

Tydzień II – BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI 

- wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych 

- rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje) 

- kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych 

- kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym  

- wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

- rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem  

- wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych  

 

Tydzień III – RAZEM CIEKAWIE SPĘDZAMY CZAS 

- wdrażanie do sygnalizowania potrzeby odpoczynku lub potrzeby ruchu 

- wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób  

- rozbudzanie samodzielności, obowiązkowości w kontekście podjętych czynności i wykonywanych zadań  

- rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzających się rytmów i ich kontynuowanie 

- 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)   

- doskonalenie słuchu fonematycznego ‒ analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych  

- wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych 

 

Tydzień IV – CO LUBI KAŻDY Z NAS? 

- rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach rytmicznych, muzycznych, naśladowczych 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości 

- kształtowanie umiejętności czerpania radości ze wspólnego działania i efektów wspólnej pracy  

- kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych 

- wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych w kontrakcie grupowym (w tym czekanie na swoją kolej, 

ustępowanie, pomaganie słabszym/potrzebującym)  

- doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby; rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie 

- kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie 

 



 

PRZEDSZKOLAKI, TO MY! 

KIEDY WCHODZIMY DO PRZEDSZKOLA 

PANI Z UŚMIECHEM WITA NAS: 

DZIEŃ DOBRY, DZIECI! DZIEŃ DOBRY, PANI! 

RAZEM SPĘDZIMY MIŁO CZAS! 

 

REF. BO W PRZEDSZKOLU Z KOLEGAMI JEST WSPANIALE, 

TU UCZYMY SIĘ I POZNAJEMY ŚWIAT, 

TU SZUKAMY DROGI DO KRAINY MARZEŃ, 

I Z KSIĄŻKAMI JESTEŚMY ZA PAN BRAT! 

TU ZABAWEK BARDZO DUŻO FAJNYCH MAMY 

I BAWIMY SIĘ WESOŁO: JA I TY. 

WIĘC Z RADOŚCIĄ WSZYSCY RAZEM ZAŚPIEWAJMY: 

PRZEDSZKOLAKI, TO MY! 

 

 

„WAŻNE TELEFONY” T. PLEBAŃSKI 

NIE JEST ICH ZBYT DUŻO. W SUMIE TYLKO CZTERY. 

ALE KAŻDY MUSI POZNAĆ TE NUMERY. 

WIĘC SŁUCHAJCIE PILNIE, CO WAM TERAZ POWIEM. 

999 ŁĄCZY Z POGOTOWIEM. 

998 WZYWA STRAŻ POŻARNĄ. 

ZWŁASZCZA, GDY OD DYMU ROBI SIĘ JUŻ CZARNO. 

997 PO POLICJĘ DZWONI, 

KTÓRA JUŻ JEDZIE, BY ZŁODZIEJA GONIĆ. 

JESZCZE 112, NUMER ALARMOWY. 

TEN SZCZEGÓLNIE TRZEBA WBIĆ SOBIE DO GŁOWY. 

BO TEN NUMER WSZYSTKIE INNE ZASTĘPUJE 

I, GDY COŚ SIĘ DZIEJE, ŻYCIE NAM RATUJE. 

 

 

 

 


